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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K DERGİSİ 
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143 ncü Birleşim 

19 . 7 > 1967 Çarşamba 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

Sayf* 
303 

304 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 304,310 

1. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
m, Samsun'da yapılacak azot sanayii fab
rika ihalesi dolayısiyle demeci 304:305 

2. — Dost ve müttefik Pakistan Adalet 
Bakanı Ekselans Muhammed Zafer Han'ın 
Genel Kurul salonunu teşrifi ve Başkan
lıkça selâmlamması 305 

3. — istanbul Milletvekili Abdurrah-
man Şeref Lâç, 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanunu uygulamasından do
ğan bâzı aksaklıklara dair demeci 305:309 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan Ankara Milletvekili Ahmet 
Dallı'ya ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/701) 309 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
mn meyva ve sebze yetiştiricilerin elin
den çok ucuza satınalman ürünlerinin hal-

Sayfa 
ka ne suretle çok pahalıya satıldığı konu
sunu incelemek ve bu hususta alıriacak 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/20) 309: 

310 
6. — Manisa Milletvekili Sami Binici-

oğlu'nun, Türkiye'nin telefon meseleleri 
ve kurulması kararlaştırılan haberleşme 
sanayii konularında bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/15) 310:330 

4. — Görüşülen işler 310 
1. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle 

Bekçileri Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, Bekçi parasının 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Mali
ye, İçişleri ve Plân komisyonlarından 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/393, 2/479) (S. Sayısı: 437) 310,342: 

345 
5. — Sorular ve cevaplar 310 
A — Sözlü sorular ve cevapları 330 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 

227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt 
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Sayfa 
Endüstrisi Kurumu müstahsilin istihsal et
tiği sütü işlemek ve değerlendirmek için, 
memleketin hangi stratejik bölgelerinde 
örnek tesisler lrarmuş olduğuna dair Tarım 
DaKanmdan sözlü sorusu (6/184) 330 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası 
kurmak üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın 
mahiyetinin ne olduğuna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/188) 330 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'm, orman müfettişlerinin ve teftiş gö
revlisi bulunanlarının adedine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 330 

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, 
tesbit edilmiş olan asgari ücretlerin yeterli 
bulunup bulunmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/259) 330 

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'm, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu 
gereğince çıkartılması gereken tüzüğün 
neşredilip edilmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/292) 330 

6. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Pamukkale'nin köylüler tarafından 
kesilen suyun münhasıran Pamukkale'-
ye tahsisi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tu
rizm ve Tanıtma bakanlarından sözlü so
rusu (6/296) 330:331,339:341 

7. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahi
yesinin tam teşkilâtlı bir nahiye haline ge
tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(2/299) 331 

8. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel 
ve tesisleri inşasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/300) 331 

9. __ Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir va-
tılı bölge ilkokulu açılacağına dair, Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/301) 331 

Sayfa 
10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 

Van'ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine 
en kısa yoldan irtibatı temin edecek yolun 
yapımı için bir çalışma olup olmadığına 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/302) 331 

. 11. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesinde ve su kanalı so
nunda başlıyan ovada numune fidanlık te-
îüi için bir çalışma olup olmadığına dair, 

Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/303) 331 
12. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-

maz'ın, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüc
car elinde bulunan incirlerin, bozulmadan, 
değerlendirilmesi için her hangi bir tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tarım ve Ticaret bakanlarından sözlü 
sorusu (6/304) 331 

13. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/305) 331 

14. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Ilzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları 
Lideri Başpiskopos Yakovas'm Şubat ayında 
vurdu muza girmesine neden ve nasıl izin 
verildim ne dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/306) 331 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Ankara Adalet Gazetesinde «So
kaktaki adam» başlığı altında yayıml'anan 
vazı ve resimlerin 33 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine avkırı olup olmadımna dair 
Adalet Balkanından sözlü sorusu (6/310) 331: 

332 
16. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Mustafa Akalın'ın, Hazine adına tesbit ve 
tescili yapılan arazilerin topraksız çiftçi 
ailelerine dağıtılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/311) 332 

17. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'ın, Afyon Karahisar Hava 
Alanı mşnnı i cin ne kadar arazinin istim-
^ k edilmiş olduğuna dair Ulaştırma ve 
Mîllî Savunma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/312) 332 

— 300 — 
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Sayfa 
18. — Adana Milletvekili Mahmut Boz

doğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk eki
cilerinin yeraltı sularından istifade edebil
meleri iyin bir plân veya bir tedbir olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/314) 332 

19. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılın
da kaç aded ilkokul yapıldığına ve 1966 
yılında kaç aded ilkokul yapılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/315) 332 

20. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 
1965 yılında içme suyu getirildiğine ve 
1906 yılında kaç köyün içme suyu işinin 
programa alındığına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/316) 332 

21. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT 
ye ait telefon teli ile kurşunlu kablolar
dan ne kadarının hırsızlar tarafından ça
lındığına dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/317) 332 

22. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Türkiye'de, sürü sahiplerinin ya
nında, ücretle çalışan kaç çoban bulundu
ğuna dair Çalışma ve Devlet bakanların
dan sözlü sorusu (6/323) 332 

23. — Ordu Milletvekili Feridun Ce
mal E'rkin'in, Hükümetimiz ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan 
Ortaklık Andlaşması muvacehesinde top
luluğa tam üye hüviyeti ile tedricen katı
labilmemiz için yapılması gereken kesif 
çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/324) 332 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Devlet Personel Dairesine, şimdiye 
kadar, AID Teşkilâtı tarafından kaç mil
yon lira yardım yapıldığına dair. Başba
kandan sözlü sorusu (6/327) 332 

- 25. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün 
ekicilerinin malını birkaç liralık kaparo 
karşılığında kapatıp ve sonra bir daha gö-

Sayfa 
rünmiyen alıcı firmalar yüzünden zarar 
gören ekicilerin zararına mâni olacak ted
birlerin neden alınmadığına dair Gümrük 
ye Tekel ve Tarım bakanlarından sözlü 
sorusu (6/331) 332 

26. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hu
dut karakol binaları ile gözetleme kulele
rinin, büyük milletimizin şanına yaraşır 
şekilde, inşasının' hangi yıl gerçekleşebile
ceğine dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/332) 333 

27. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi 
tarihte başlıyacağma ve hava alanı yapı
mının hangi yıl programına alınacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/333) 333 

28. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, tarım arazisi yeterli olmıyan 
Doğu - Karadeniz bölgesinde, bu meyanda 
Trabzon ilinde hayvancılığın ıslah ve in
kişafı için alınmış ve alınacak tedbirlerin 
neler olduğuna dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/335) 333 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Amasya Kız îlköğretmen Okulu 
Müzik öğretmeninin bakanlık emrine alın
ması sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/342) 333 

30. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın in
kişafı için alman ve alınacak olan tedbir
lerin neler olduğuna dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/343) 333 

31. — Manisa Milletvekili Muammer 
Dirik'in, Gümrük Resmi ödenmemiş kaçak 
eşyaların, yurdumuzun muhtelif bölgele
rinde, serbestçe satışa arz edilmesine ne
den mâni olunmadığına dair Maliye, Güm
rük ve Tekel bakanlarm'dan sözlü sorusu 
(6/344) 333 

32. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, A. P. Genel Başkanı olarak, A. P. An
kara İl Başkanlığında yapılan konuşma-

— 301 — 
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Sayfa 
da söylenen sözlerin kime veya kimlere 
müteveccih olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/345) 333 

33. _ İstanbul MUlot-vekili Orhan Bir-
iner Bankasında görevli sekiz me

murun, son günlerde, Ankara dışında baş
ka görevlere tâyin edilmeleri sebebine 
dair Başbakandan ve îmar ve iskân Baka
nından sözlü sorusu (6/346) 333 

34. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıt
kı Hatipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksiz'i, 
fcamünist ajanı gösteren gizli haberler 
bülteninin gazetelere kimin tarafından ve
rilmiş olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (G/347) 333 

35. — Samsun Milletvekili Ilyas Kı-
lıç'm, Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla 
bir müdür tâyininden haberdar olunup 
olunmadığına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/348) 333 

36. — izmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nm Spor - Toto ve Lotto'nun Millî Pi
yango idaresine bağlanması hususunda 
her hangi bir hazırlık yapılmış olup olma
dığına ve bu konuda ne düşünüldüğüne 
dair Devlet ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/349) 333 

37. — Samsun Milletvekili Bahaddin 
Uzunoğlu'nun, Toledo güreş kafilesine gü
reşçilerden başka, katılanların adedine, 
oradaki görevlerine ve alacakları döviz 
miktarına dair sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak'm sözlü cevabı (6/350) 333:338 

38. — Tokat Milletvekili Osman Sa-
raç'm, Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köp
rüsünün yıkılan yerlerinin ne zaman ona
rılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/351) 338 

39. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cu-
malıoğlu'nun, Devlet kadro kanunu tasa
rısının ne zaman Meclise getirileceğine ve 
Devlet Memurları Kanununun 1 Mart 1966 
dan itibaren yürürlüğe konmasının katı 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/352) 338 

40. — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nm, iznik Gölünü çevreliyen ve 

Sayfa 
bağlara giden yolların asfaltlanmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/353) 338 

41. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, Bakanlık Teşkilât kanunu ta
sarısı üzerindeki çalışmaların hangi saf
hada olduğuna dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/354) 338 

42. —• Adana Milletvekili Ali Karcı'-
nın, 1950 yılından beri kaç bankanın tasfi
yeye tabi tutulduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/355) 338 

43. —- Trabzon Milletvekili Ahmet Çe-
bi'nin, Adalet Partisi Samsun il Başkanı
nın, hangi sebep ve sıfatla Cumhurbaşka
nının resmî gezisine iştirak ettirildiğin'e 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/356) 338 

44. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlü'nun, T. C. Ziraat Bankasının, 
bugüne kadar ödenmiş sermayesinin mik
tarına ve hangi tarihlerde artırma ve öde
me yapıldığına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/357) 338 

45. — Samsun Milletvekili llyas K-
lıç'm, Ankara - Samsun Karayolunun 
Sungurlu - Çorum arasının başlanmış olan 
inşaatının durdurulmuş olduğunun doğru 
olup olmadığına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/358) 338 

46. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, emekli bir memurun ölümüne sebe
biyet veren CENTO Teşkilâtında görevli 
ingiliz Çavuşu hakkında, Türk kanunları
na göre, neden kovuşturma yapılmadığına 
dair Adalet, Dışişleri ve içişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/359) 338 

47. — Muş Milletvekili. Kemal Aytaç'-
m, son günlerde Cumhurbaşkanlığı Kon
tenjanından senatör seçilen profesörün as
kerlik görevini yapmış olup olmadıkına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/360) 339 

48. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cu-
mahofrlu'mm, hastane ve sağlık müessese
lerinde doktor ve uzman tabip bulunma
masının sebepleri üzerinde durulup durul-
madığma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/361) 339 
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Sayfa 
49. — Sinop Milletvekili Niyazi öz-

güç'ün, palamut ve uskumru balıklarının 
neslinin korunması için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/362) 339 

Sözlü sorular 
1. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 

Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düz-eltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/585) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Si-
nop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair sözlü 
soru önergesi, Ticaret, Tarım, îmar ve İskân 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/586) 

Sayfa 
50. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 

hangi İktisadi Devlet Teşekküllerinin si^ 
gorta şirketlerine ortak olduklarına ve bu 
teşekküllerin sigorta işlerini hangi sigorta 
şirketlerine yaptırdıklarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/363) 339 

Yazılı sorular 
1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ah

metli bölgesine' düşen doludan zarar görenlere 
yardım edilip edilmiyeeeğine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/441) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Tez - Büro - İş mensuplariyle Sosyal 
Sigorta Kurumu Genel Müdürlüğü arasında çı
kan olaylara dair yazılı soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/442) 

--..>.-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Ali Esat Birol, Türk 
Parlâmento Heyetinin İngiltere ziyareti izle
nimlerine dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Yugoslavya'yı ziyaret edecek Türk Parlâ
mento Heyetine parti gruplarınca aday göste
rilen üyelerin isimleri okundu ve Genel Kuru
lun bilgisine sunulmakla seçilmiş oldukları bil
dirildi. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulan
ması esaslarına dair kanun tasarısı üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak tümü açık oya sunu
larak kabul olundu. 

772 syılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

Bekçi parasının kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin madeleri kabul olunarak tümü açık oya 
sunuldu ise de, oyların ayrımı sonunda çoğun
luk sağlanamadığı, oylamanın gelecek birleşim
de tekrarlanacağı bildirildi. 

19 . 7 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,25 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 
Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 
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2. — GELEN KÂĞITLAR"-

Tezkere 
1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç, Sam
sun'da yapılacak azot sanayii fabrika ihalesi do-
layısiyle. 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın îl
yas Kılıç, yarın Samsun'da yapılacak bir ihale 
dolayısiyle ve Hükümetin dikkatini çekmek ama
cı ile gündem dışı söz istemiştir. Beş dakikayı 
geçmemek üzere buyurun Sayın Kılıç. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın millet
vekilleri, kısa bir husus için maruzatta bulun
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Yedi seneden beri -milletvekili bulunuyorum. 
Birtakım işlemler şu veya bu yolda, muhtelif 
şahıslar tarafından, işler bittikten sonra Meclise 
getirilmekte, bu yolda genel görüşme gensoru, 
Meclis araştırması gibi araştırmalar teklif edil
mekte ve Meclis bir süre bu işlerle meşgul olmak
tadır. 

Şimdi ben gayet ısamimî bir ifadeyle ve gayet 
halisane bir duyguyla bir hususu belirtmek is
tiyorum. Benim seçim bölgemde yarın azot sa
nayiinin bir ihalesi vardır, Ibeş milyon lira civa
rındadır. . Bu ihalenin yapılması için, her ne ka
dar bu müessese 2490 sayılı Kanunun şümulüne 
girmiyorsa da memleket tatbikatı ve gerçekleri 
gösterilmiştir ki, *bu gibi şeyler sonradan dedi-

kmda Başbakanlık tezkeresi (3/700) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona). 

* 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

[ kodu mevzuu olmakta ve mütaahhitler, alanlar 
| ve alamıyanlar birbirlerinin arkasına düşmekte 

ve işi çıkmaza sokmaktadırlar. 

Şimdi, bâzı mütaahhitler iddia ederler ki. biz 
ihaleye alınmadık ve bize ihaleye girme belgesi 
verilmedi. 

Arkadaşlar, Samsun Karadeniz bölgesinde 
her şeyi ile temayüz etmiş, bünyesinde memleke
te birçok iş görmüş mütaahhitler vardır. Buna 
rağmen bir tek mütaahhit davet edilmiş, diğer
lerine her hangi bir tebligat yapılmamıştır. Ba
kanlığa yapılan müracaatta her ne kadar Bakan
lık, birçok mütaahhide davetiye çıkartılmasından 
fcahsetmişse de, şartnamenin bir hususu var, orada 
yer görme belgesi mütaahhitlerden istenmektedir. 
Halbuki, üç - dört mütaahhit hariç, hiç kimsede 
yer görme belgesi yoktur. İhaleye girmek için 
dosyayı alan arkadaş elbette Samsun'a gidip yeri 

I görmeyi arzu eder ve edecektir de. Bundan şu 
I anlaşılıyor ki, yer görme belgesini almak için 

mütaahhitlerin hepsine açıkça davet yapılmamış 
veya yapılmış gösterilmiştir. Şimdi bu şekilde üç -
dört mütaahhitlo bu iş yapılır ve Samsun'dan da 
bir tek mütaahhit buraya çağrılırsa, diğer müta
ahhitler birtakım şikâyetlerle Bakanlığı işgal ede
ceklerdir ve 'bu belki de buraya getirilecektir. 

I Ben arzu ederim ki, Sayın Bakan, önümüzde za-

B1RİNC1 OTURUM 

Açılma saati : 15,35 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 143 ncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
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man varken iştirak etmek istiyen arkadaşlar, 
şartlar müsaitse, iştirak etsinler Samsun'dan bir 
mütaahhidin iştirak etmesi, diğer mütaahhitler 
üzerinde hiç iyi tesir yapmamıştır ve burada söy
lemek istemediğim ve arzu etmediğim bâzı şeyleri 
ileri sürmek suretiyle güya o mütaahhit şu veya 
o yoldan kendisini oraya dâhil ettirmiş. Ben bun
lardan kendimi ve söyliyenleri tenaih ederim. 
Ama, bunlar bir hakikat olarak sonradan buraya 
geliyor ve bizi rahatsız ediyor. Şu halde, girmek 
istiyen arkadaşların, giriş belgesi vermek sure
tiyle ihaleye girmelerini sağlanması, Bakanlığın 
ilerideki çalışması bakımından faydalı olacak
tır. Bölgemizde memlekete çok iş görmüş, iyi iş 
başarmış ve ihtilâfa düşmeden işlerini bitirmiş 
arkadaşlarımız vardır. Gerekirse bunların isim
lerini de vermek mümkün, fakat, ben burada 
isimleri söylemekle şahısları teşhir etmek iste
miyorum. Ama bir hususu ortaya koymak isti
yorum, 2490 sayılı Kanun, idareye ne kadar elas
tikiyet vermek, işleri çabuk görmek bakımından 
tercih hakkı sağlama esasına göre hazırlanmıssa 
da, bugünkü memleket gerçekleri muvacehesinde 
mümkün olduğu kadar millî menfaatler mülâha-
zasiyle de fazla mütaahhidin buraya girmesini 
sağlamakta fayda vardır. Bunu belirtmek için 
söz aldım. Saygılarımla. 

2. — Dost ve müttefik Pakistan Adalet Ba
kam Ekselans Muhammed Zafer Han'ın, Genel 
Kurul salonunu teşrifi ve Başkanlıkça selâm-
lanması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dost 
ve müttefik Pakistan'ın Adalet Bakanı Ekse
lans Muhammed Zafer Han şu anda toplantı 
salonunu teşrif etmiş (bulunmaktadır. Kendile
rimi Yüce Heyetiniz adına saygıyle selâmla
rım. (Alkışlar) 

3. —'İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun uygulanmasından doğan bâzı aksak
lıklara dair demeci. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Ab
durrahman Şeref Lâç, 45 'sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun uygulanmasından d'o-
ğan bâzı aksaklıklar üzerinde »gündem dışı söz 
istemiştir. Beş dakikayı ıgeejmemeık üzere, Sa
yın Lâç size hu konuda 'söz veriyorum. Buyu
run. 

19 . 7 . 1967 , 0 : 1 

* ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Muhterem Başlkan, muhterem milletvekil
leri, 1962 senesinin Nisan ayının 25 nci günü 
yürürlüğe 'giren 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun tatbikatı yükünden, 4,5 se
neden beri Yargıtay Ceza Daireleri ve Yargı
tay Ceza Genel Kurulunca ittihaz edilmekte 
olan kararların gayrimuteıber ve bâtıl bulun
duğu anlaşılmaktadır. 

Yalnız Türkiye'de değil, dünya adalet ta
rihinde dâhi misline tesadüf edilemiyecek olan 
Iböyle bir talihsizliğin vatandaş vicdanında ve 
bilhassa adalet camiasında husule gelmek
te bulunduğu tepkiler ehemmiyet keisıbettiği 
için bu kanun dışı hale derhal son vermek ica-
'böt'tiğini yüksek huizurlarmızda dile getirmek 
için bu konuşmayı yapmak lüzumunu duydum. 

Muhterem milletvekilleri, bu korkunç hal 
nasıl ve neden doğmuştur, arz edeyim : 

1. — 45 sayılı Kanunla getirilen Anayasaya 
zıt hükümlerden, 

2. — 45 sayılı Kanunun yanlış tatbik edil
mesinden, 

3. — 45 sayılı Kanunun bünyesindeki ek
sikliklerden ve yanlışlıklardan, 

a) 45 sayılı Kanunla getirilen Anayasaya 
zıt hüküm : 

45 sayılı Kanun, Anayasa ile kaıbul edrmi« 
bulunan ve yeni bir organ olan (Yüksek Hâ
kimler Kurulu) nuın kuruluşuna, görev \<; yet
kilerine ait bir kanundur. Çıkarılması, Anaya
sanın emri icabıdır. 105 asıl maddeyi ve 8 ge
çici maddeyi ihtiva eden bu Kanunun içine 
Anayasanın emri icaibı olmıyan bir dördüncü 
kısım olmaık üzere (Yargıtay Savcıları kısmı) 
sokulmuştur. Bu kısım, kanunun 69 ncu mad
desinden başlar ve hemen hemen 105 nci mad
deye kadar yer alır. Hâdisemiızdeki butlan 
faciası da böylece mayalaşır ve nihayet Anaya
saya mugayeret 100 ncü maddede vuzuh kes-
beder. Şöyle ki : 

45 sayılı Kanunun 100 ncü maddesi, halen 
yürürlükte bulunan Temyiz Teşkilât Kanunu
nun 1, 2, 3, ve 4 ncü maddelerini değiştirirken, 
değiştirdiği 2 nci maddeye şu hükmü sevk 
eder : (Yargıtay dairelerinin her biri bir foaş-
'kan ve 4 üyeden terekkübeder. Her dairede 
yeteri kadar yedek üye 'bulunur, daire başkan
larının üstünde bir birinci başkan vardır. Bun-
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lardan başka bir Cumhuriyet (Başsavcısı ile 
yeteri kadar Cumhuriyet ikinci Başsavcısı, 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcısı bulunur. Başsavcılık teş
kilâtı Yargıtay Ceza Daireleri sayısına 'göre 
«yani 7 aded» bölümlere ayrılır. 

Bölümlerin her biri bir Cumhuriyet îkinei 
Başsavcısının başkanlığında 4 Yargıtay Cum
huriyet Savcısından terekkübeder. Her bö
lümde gerektiği kadar yedek Yargıtay Cumhu
riyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı yardım
cısı vardır. 

Baş/savcılık görevlerinin naJsıl ifa edileceği, 
Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında Cum
huriyet ikinci başsavcıları tarafından düzenle
necek bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönet
melik ve aynı usule göre yönetmelikte yapı
lacak değişiklikler Resmi Gazetede yayınlanır. 

Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki, 45 
sayılı Kanun, Anayasanın emri icaJbı olmadığı 
halde, Yargıtay Başsavcılık müessesesinde ye
niden 7 aded ikinci Başsavcı ihdas etmiş ve 
bu suretle kadro getirmiştir. Bunların da un
vanları başsavcıdır. Bunlara, esasen mevcudi
yetleri muhafaza edilen birinci başsavcı yardım
cıları gibi başsavcı yardımcısı denemez. Çünkü 
esasen başsavcının bir başyardımcısı ile 40 aded 
yardımcısı vardır ve unvanları yine başsavcı 
yardımcısı olarak muhafaza edilmektedir. 

Şu halde, yeniden ihdas edilen Yargıtay 
ikinci başsavcılıklarının da, Yargıtay büyük 
genel kurulunca seçilmeleri icalbeder. Çünkü 
Anayasanın 139 ncu maddesi : (Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Ku
rulunca seçilir) der ve bunu emreder. 

Denirse ki, efendim bu ikinci başsavcılar o 
eski başsavcı değildirler, ceza dairelerinin 
başkanlarına yani, ikinci Yargıtay Başkanlarına 
tekabül ederler. O halde yine Anayasanın 139 
ncu maddesinin âmir hükmü şudur : (Yargı
tay birinci başkanıyla ikinci başkanları, Yar
gıtay Büyük Genel Kurulunca seçilir.) 

Anayasanın hu âmir hükmüne rağmen, 45 
sayılı Kanun kendisinin 78 ve 97 nci maddele
riyle Anayasaya' zıt hükümler getirmiş yani, 
işbu yeni ihdas edilen ve yeni yargîtay ikinci 
'başsavcılarını, Adalet Bakanına tâyin ettir
miştir. 

İş bu kadarla kalsa ne ise ama daha ımühim-
mi de var : 

h) 45 sayılı Kanunun yanlış tatıbik edil
mesi : 

Yukarıda izah eylediğimiz gibi, Anayasaya 
zıt olmasına rağmen 45 sayılı Kanunun 78 ve 
97 nci maddelerine göre tâyin edilen iş bu Yar
gıtay ikinci başsavcılarının bu tâyinleri de ka
nuni şekilde cereyan etmemiştir. Şıöle ki : 

Gerek 78 nci madde ve gerekse 97 nci madde, 
intikal devresindeki tâyinleri değil, bilâhara vu-
kubulacak inhilâllerde tatbik edilecek olan daimî 
hükümleri ihtiva eder. Meselâ 78 nci madde : 
(açılan Cumlhuriyet Savcılığına....) diye baş
lar. 

Bu Kanun sanki, ihdas eylediği Yar
gıtay ikinci başsavcılarının da Yargıtay 
Büyük Genel Kurulunca seçilmesi ieajbettiğini 
bildiği için, kuruluşta bunların tâyinlerinin na
sıl yapılacağına dair hüküm sevk etmekten 
âdeta haya etmiş ve susmuştur. Fakat zamanın 
Adalet Bakanı evvelâ 97 nci maddenin 2 nci 
fıkrasına gföre, Bakanlık Teftiş Kurulu Baş
kanı hukuk ve ceza işleri umum müdürlerini 
bu madde ile .aldığı salâhiyete istinaden Yar
gıtay ikinci başsavcılıklarına tâyin etmiş son
ra bu suretle 7 aded ikinci Yargıtay başsavcı
sından geri kalan dördünü de 78 nci maddeye 
göre tâyin yoluna gitmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şeref Lâç, lütfen beş 
dakikanız doldu, bağlayınız. 

ABDURRAHıMAN ŞEREF LÂÇ (Devam
la) — Rica edeceğim, bu bir büyük kanun me
selesidir, ancak izahla mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim, is
tirham ederim ihtisar ederek okuyun, lütfen 
mümkün 'olduğu kadar. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devam
la) — Peki efendim. 

78 nci madde : (Açılan Yargıtay cumhuri
yet ikinci başsavcılığına Yargıtay cumhuriyet 
savcıları arasından Cumhuriyet Başsavcısının 
başkanlığında toplanacak ikinci başsavcılar
dan teşekkül eden kurulca üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilecek üç aday
dan biri Adalet Bakanı ve Başlbakanm müşte
rek kararnamesi ve Cumhurtbaşkanınm onayı 
ile atanır) der. 
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Bu madde hükmü intikal zamanında tatbik 
edilmiyecek bir hüküm olmakla beraber - ki, 104 
ncü madde, işbu 78 nci maddenin Yüksek Hâ
kimler Kurulu fiilen göreve başladığı tarihte yü
rürlüğe gireceğine âmirdir. Yüksek Hâkimler 
Kurulu ise fiilen 22 . 12 . 1962 tarihinde göreve 
başlamıştır. 97 nci maddeye göre işbu 3 aded 
Yargıtay İkindi Başsavcısı ise Adalet Bakanı ta
rafından 78 nci maddeye bağlı kalmaksızın, hük
müne istinaden 24 . 5 . 1962 tarihinde tâyin edil
miştir. Halbuki, henüz yürürlüğe girmiyen 78 nci 
maddeye bağlı kalmak veya kalmamak mevz'm-
bahsolamaz. Ancak, madde yürürlüğe girer on
dan sonra bağlı kalma'ma'k mevzuubahsolur. 

Her ne ise Adalet Bakanı 78 nci maddeye gö
re, geri kalan 4 aded Yargıtay İkinci Başsavcısı
nı da böylece tâyin etmiştir: 

Evvelâ, 97 nci maddeye göre tâyin ettiği o 
ikinci başsavcıyı, Birindi Başsavcının başkanlı
ğında toplamış, bunlar 78 nci maddedeki İkinci 
Başsavcılar Kurulunu güya teşkil etmişler ve ge
ri kalan 4 aded ikinci başsavcıyı, Yargıtay Cum
huriyet Savcıları arasından 12 aded aday ikin
di başsavcı seçmişlerdir. Adalet Bakanı da bu 
adayların içinden 4 adedini Yargıtay İkinci Baş
savcısı olarak tâyin etmiştir. İşte bu tâyinler 
dahi maddenin yanlış tatbik neticesi butlanıma 
maaller olmuştur. Çünkü: 78 nci madde üye 
tamsayısının salt çoğunluğunu esas tutar. İkinci 
Başsavcılar Kurulu, 7 aded ikinci başsavcıdan 
ve bir de birinci başsavcı olmak üzere 8 üye ola
rak terekkübeder. Salt çoğunluk 5 tir halbuki te
şekkül ettiği iddia edilen kurul Başsavcı dâhil 
4 kişi olarak toplanmıştır. Kurulun kanuni te
şekkülü Vücût bulmadan seçim ve tâyin yapılmış
tır bu muamele böylece bâtıldır. 

İş bu kadarla kalsa yine iyi halbuki, işin bir 
mühim tarafı daha var bu da en hazinidir. 

c)' 45 sayılı Kanunun bünyesindeki eksiklik
ler ve yanlışlıklar: 

1,5 asır, üzerinde mücadele edilen bir mevzuun 
bir esasın aceleye getirilm'esi katiyen caiz değil
dir arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu Meclis gece sabahla
ra kadar çalışabilir, günlerce inkıtasız olarak bu
rada oturup meseleleri ögrüşebilir ve iktiza edi
yorsa. görüşmelidir de. Ama aceleye getirilmesi 
katiyen doğru olmaz. 

Hukuk otoritelerinin yaptıîkarı tenkidler ve 
yazılardan bu tasarının birçok noksanlarını, Ana
yasaya aykırı birçok kısımlarını tesfoit etmiş bu
lunuyoruz ve daha da bulacağımızı zannediyorum 
bu tasarının enine boyuna hiç olmazsa bir, iki 
gün tetkik edilmesi iktiza eder. Yoksa, aceleye 
gelen anakanunlar, buradan noksan ve hatalı 
ve Anayasaya aykırı birtakım esasları ihtiva ede
rek çıkarsa, bu kadar uzun mücadelelere yazık 
olur.) der. 

Muhterem milletvekilleri, Sarıibrahimoğlu'-
nun feryadına kulak asan olmamış ve kanun ha
kikaten Anayasaya aykırı, eksik ve yanlış hü
kümlerle çıkmıştır ve maalesef bugünkü acı, kor
kunç hal doğmu'sltur: 4,5 seneden beri koskoca 
Yargıtay Ceza Dairelerinin ve Ceza Genel Ku
rulunun ittihaz ettiği kararlar gayrimuteber ve 
bâtıl olagelmiştir. İzah edelim: 

45 sayılı Kanunun Yargı tayı perişan eden 
bünyevi yanlışlık ve eksiklikleri nelerdir, şunlar
dır : 

Yukarida arz ettiğim gibi 45 sayılı Kanunun 
100 rıcü maddesi 1221 sayılı Temyiz Teşkilât Ka
nununun ikinci maddesini değiştirerek Yargıtaya 
7 aded ikinci Yargıtay Başsavcısı, 28 aded Yar
gıtay Cumhuriyet Savcısı Ve 7 aded yedek Yar
gıtay Cumhuriyet Savcısı getirmiş. Ayrıca eski 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısiyle onun mevcu-
doîan 40 aded başsavcı yardımcısını da aynen 
muhafaza edilmiştir. Bu suretle Yargıtay Başsav
cılık kadrosu 41 adedden 83 adede yükselmiştir. 
Bu teşi'klât için Mithatpaşa Caddesinde ayrı bir 
bina tutulmuş 3 seneden beri fuzuli olarak ten
vir, teshin, tefriş ve kira bedeli olmak üzere bir-
buçuk milyon lira Hazineden ödenmiştir. 

İpka edilen Yargıtay Cumhuriyet eski Baş
savcısiyle onun yardımcılarının vazifeleri kanun
la tesbit edilmiştir: 1221 sayılı Temyiz Teşkilât 
Kanuniyle ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanuniy
le. Çünkü vazifeler Anayasanın 134 ve 137 nci 
maddelerime göre kanunla düzenlenir. Fakat 45 

Bu kanunun müzakere ve kabul edildiği 
13 , 4 . 1962 tarihli Millet Meclisi zabıtlarını açar
sanız Adana Milletvekili Sarıibrahimoğlu'nun 
sanki bugünkü hazin ve korkunç hali görerek şöy
le feryadetmiş olduğunu okursunuz : 

(Muhterem arkadaşlarım, hâkimler şûrası ku
rulmasına dair olan kanun tasarısı bu milletin 
en az 150 senelik hürriyet mücadelesinin bir mu-
hassalası ve meyvasıdır. Bu kaldar uznu seneler 
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sayılı Kanunla ihdas ödilen iş'bu Yargıtay İkinci 
Başsavcılariyle, Yargitay Cumhuriyet Savcıları
nın vazifelerini hangi kanun getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şeref Lâç, lütfen sözleri
nizi 'bitiriniz. 

ABDÜRRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim, bağlıyorum; 

Yeni ihdas edilen bu kadrolara tâyin edilen 
bu muhterem zevata hangi kanunun hangi mad
desiyle hangi vazife verilmiştir? Yok: 

1221 sayılı Temyiz Teşkilât Kanunu, bir ku
ruluş kanunudur. Kuruluş kanunları, hem 
kadroyu getirir, hem de görülecek vazifeyi. 

1221 sayılı Kanunun eski 2 nci maddesi : (bir 
başmüddeiunıumi ile refakatinde bir başmuavin 
ve lüzumu kadar muavin bulunur) fıkrasiyle 
Yargıtay başsavcılık kadrosunu getirmiştir. 

Bu kadronun vazifelerini? Onu da getirmiş
tir. 

Ayrıca, ondan sonra tedvin edilen Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu ile Yargıtay Başsav
cısının vazifeleri tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Şu halde 45 sayılı Kanunla ihdas edilen bu 
yeni Yargıtay ikinci başsavcılarının göreceği va
zife hiçbir kanunla getirilmemiştir. 

Vazifesiz memuriyet olur mu? Olmaz. Eğer 
bunlar, unvanları başsavcı olduğu için Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ile getirilmiş bu
lunan başsavcılık vazifelerini görürler denirse, 
bunların Bakanın tâyini ile vazife görmeleri 
mümkün değildir. Anayasaya göre Yargıtay 
Büyük Genel Kurulunca seçimle iş başına gel
meleri icabederdi. 

Şurada calibi dikkat olan husus şudur: De
ğiştirilen 1221 sayılı Temyiz Teşkilât Kanunu
nun değiştirilen ikinci maddesinde zikredilen 
yönetmelik de bugüne kadar yapılmamıştır. 
Çünkü vazife evvelâ kanunla getirilir, düzeni de 
sonradan yönetmelikle kurulur. Vazife veren 
kanun olmadığına göre yönetmelik yapılabilir 
mi? 

Görülüyor ki, Yargıtay Cumhuriyet ikinci 
başsavcılarının kanunla tesbit edilmiş bir vazi
feleri ve salâhiyetleri olmadığı halde bunlar 
1963 senesinden. beri bugüne kadar Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılık makamına geçip kurul
muşlar, Yargıtaym asıl kanuni başsavcısını ve 
onun kanuni yardımcılarını bir kenara itmişler, 
kanunsuz olarak onun vazife ve salâhiyetlerini 
kendi imzalan altında hattâ (Yargıtay başsav

cısı namına) kaydını koymaksızm dahi Yargıtay 
ikinci başsavcısı namiyle kullanmışlardır. 

Bütün temyiz tcbriknamelcrl, bütün itirazlar, 
tashihi karar talepleri, yazılı emirle bozmalar 
bunların kanunsuz imzalariyle doldurulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Şeref Lâç, bir dakika son
ra bitirmediğiniz takdirde sözünüzü keseceğim 
efendim. 

ABDÜRRAHMAN ŞEREF L İ Ç (Devamla) 
Rica ediyorum efendim. Çok kısa kalmıştır. Bi
tiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Ayrıca Yargıtaydaki duruşmalara bunlar çık

mışlardır. Bunlar temyiz etmemek, itiraz etme
mek gibi, tashihi karar talebinde bulunmamak 
gibi tasarruflarda da bulunmuşlardır. 

Hulâsa işbu vazifeleri kanunla tesbit ve tâ
yin edilmemiş bulunan eşhasın kanunen mute
ber olmıyan ve bâtıl bulunan bilcümle icabı ve 
selbî tasarrufları Yargıtay ceza dairelerinin ve 
umumi heyetinin kararlarını da butlanla muallel 
kılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 137 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası: (Cumhuriyet başsav
cısı yüksek mahkemeleri hakkındaki hükümle
re tâbidir) hükmünü vaz'etmiştir. Ayrıca Ana
yasamız savcılar mahkemelerin rüknü addederek 
bunların durumunu (yargı) bölümüne ithâl et
miştir. O halde hâkimlerle aynı niteliği taşımak
ta, yargı faaliyetlerine iştinrak etmekte, mahke
melerin rüknü olarak vazife görmektedirler. Bi
naenaleyh mahkemenin rüknü olan savcının du
rumu kanunsuz, gördüğü vazife kanunsuz, işti
rak ettiği mahkemclcrdeki kazai faaliyeti kanun
suz olursa o mahkemenin kararı muteber olmaz. 

Şu halde, Sayın Başbakandan bu derde bir 
çare bulmasını rica ediyorum. Çok mühimdir. 
Kendisini kanunsuz olarak bir tarafa iten, ken
disinin kanunla yapmaya mecbur olduğu vazife
leri elinden alan ve kanunsuz olarak iş gören 
ikinci başsavcıların bu tasarruflarına kanunen 
sorunlu mevkide bulunan asıl Yargıtay Cumhu
riyet Başsavcısı niçin susmuş veya neden sus
maktadır. ? 

Ya, başında bulunduğu Yargıtayda cereyan 
eden bu kanunsuz hareketleri görmek, muraka
be etmek ve derhal kavrıyarak kanun yollariyle 
tedbir almak durumunda bulunan Sayın Yargı
tay Başkanı nerededir? Adlî yılların açılışında 
âmıme vicdanını tahriş eden siyasi nutufklar irat 
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edeceğine, Yargıtaydaki bu talihsizlikleri vak
tiyle görüp önüne geçmiş olsa idi (Muhalefet 
sıralarından gürültüler...).. Her halde büyük bir 
iş görmüş olurdu. 

Şimdi ne olacak? Bunu Saym Başbakandan 
soruyorum ve tedbir almasını rica ediyorum. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar).... 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız üç kişi
nin konuşacağı süre içinde konuştuğu için başka 
arkadaşa gündem dışı söz vermiyorum. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Hem 
böylesine bir konuşmaya müsaade ettiniz Saym 
Başkan. 

4. — Bir ıtoplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'ya ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/701) 

BAŞKAN — Efendim, Saym Ahmet Dallı'nm 
rahatsızlığı bir toplantı yılı içinde iki aydan faz
la sürdüğü için ödeneğinin verilmesi Yüce He
yetinizin kararma vabestedir. Bu husustaki Baş
kanlık tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili Ah
met Dallı'ya ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviple
rine arz olunur 

Perruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Saym Ahmet Dallı'nm ödeneği
nin verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za, satınalman ürünlerinin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

BAŞKAN — Saym Reşat Özarda'nın bir Mec
lis araştırması açılmasiyle ilgili önergesi vardır, 
önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Özeti : 
Meyve ve sebze yetiştiricilerinin elinden çok 

ucuza satınalman ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığının ve bozuk düzeni değişti
recek tedbirlerin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Komis
yonu kurulması. 

Olaylar : 
Meyve ve sebze yetiştiren Antalya, Mersin, 

Bursa gibi vilâyetlerimizde bu ürünlerin fiyat
larının çok düşük olduğu, buna rağmen alıcı 
bulamadığı için ya ağacında çürümeye terk edil
diği veya denize döküldüğü her gün gazetelerde 
okuduğumuz ve yakından bildiğimiz gerçekler
dir. Özellikle İstanbul'da son zamanlarda meyve 
ve sebze fiyatlarını yüksek tutmak amaciyle her 
gün binlerce ton sebze ve meyvenin, belediye
nin ve Hükümetin gözü önünde insafsızca Halic'e 
döküldüğü üzüntü ile görülmektedir. 

İzmit'te kilosu 50 kuruşa satılan biber, İstan
bul'da 250 kuruşa satılmaktadır. Bursa'nın gü
zelim şeftalileri kilosu 10 kuruştan alıcı bula
maz ve ağaçları üzerinde çürümeye terk edilir-

• ken büyük şehirlerimizde ayni şeftalinin kilosu
nu 350 kuruştan aşağı almak mümkün değildir. 
Diğer bütün meyve ve sebzelerimiz de ayni du
rumdadır. 

Allahm, dünya üzerinde yalınız Türk Mille
tine bol bol ihsan ettiği nimetleri böylece bir 
taraftan çürür, dökülür, atılır ve yetiştirene 
bir fayda sağlamaz, onu borçtan kurtarmazken, 
diğer tarafta milyonlarca insan, dar gelirli va
tandaş çoluk çocuğu ile birlikte bu nimetleri 
tadamamanm hasreti içinde kıvranmaktadır. Ko
ca bir milletin bu varlığından faydalanarak 
milyonlar kazananlar ise bir avuç vurguncudur. 
Yiyemiyenin, yiyebilene düşmanlık hissi taşıma
sı bundandır. Servet düşmanlığı bundan doğ
maktadır. Bir Hükümetin ve onun başında bu
lunan zatın en belli - başlı görevi bu düzensizliği 

. düzeltmektir. Yoksa bunlara sırt çevirip (fu
karalık edebiyatı yapıyorlar) diye gerçeği söy-
liyenleri ve bu düzensizliğin düzeltilmesini isti-
yenleri bozgunculukla suçlıyanlar dalâlet içinde 
yüzen gafillerdir. 

Bir memleket ki, her türlü tabiî gıda madde
si zenginliğine sahiptir. Fakat düzen bozuk
luğu sebebiyle milyonlarca insan bunun hasreti-
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ni çekmektedir. Bir memleket ki, halkın çoğun
luğu bolluk içinde açtır, o memlekette ne demok
rasiden, ne iktisadi düzenden bahsetmeye imkân 
yoktur. 

İstanbul'da, evine haftada bir kilo meyva ala-
mıyan binlerce aç insanın gözü önünde, fiyatları 
düşürmemek maksadiyle, tonlarca sebze ve mey-
vanm denize dökülmesi sadece bir suç değil en 
büyük cinayet, en büyük ihanettir. Bu gibi hal
lerde ilgili ve yetkili makamlar neden bu cina
yete el koymaz ve denize dökülecek malları Kı-
zılaya teslim edip fakir halka parasız dağıtmaz? 
Bunu yapmak. Beş Yıllık Plânı yürütmekten da
ha mı güç bir iştir? 

îşin diğer acıklı bir tarafı daha vardır: İstan
bul'un Halic'i, bir zamanlar dünya üzerinde gü
zellikte eşi olmıyan bir tabiat hârikası idi. (Al
tın Boynuz) bütün dünya dillerinde efsaneleş
miş, bir tarihin debdebe ve saltanatının sem
bolü olmuş, şairane güzellilkeri sinesinde top
lamış bir cennet köşesi idi. Bugün elimizde ne 
hale geldi? Her gün buraya dökülen tonlarca 
patlıcan, biber, domates ve çeşitli meyvalarla 
burası İstanbul'un en büyük ve kötü koku neş
reden bir çöplüğü, bir pislik ve mikrop yuvası 
olmuştur. Sonra bu halimize bakmadan Türki
ye'yi turist cenneti yapma iddiasına kalkışıyo

ruz. Saym Başbakan geçen hafta İstanbul'da 
gazoz ve kolonya fabrikasına varıncaya kadar 
birçok tesisleri işletmeye açtı ve nurlu ufuklar
dan bahsetti. Acaba yolu Haliçten geçmedi mi? 
Bu yürekler acısı manzarayı görmedi mi? 

Netice : Senelerden beri devam eden bu dü
zensizliğe şimdiye kadar ne belediyeler ve ne de 
hükümetler etkili bir tedbir alamadığına göre 
konu ile Millet Meclisinin ilgilenmesi ve mahal
linde yapılacak araştırmalarla bu düzensizliğin 
nedenlerini ve tedbirlerini ortaya koyması kaçı
nılmaz bir hal almıştır. Bu bakımdan Yüce Mec
lisçe iki ay süre ile incelemeler yapmak üzere 
17 kişilik bir araştırma komisyonu kurulmasını 
ve lüzum göreceği yerlerde araştırmalarını ya
parak Türkiye'nin sebze ve meyva ürünlerinin 
yurt içinde ve dışında değerlendirilmesi için ne 
gibi tedbirler alınması lâzımgeldiği hakkındaki 
görüşünü bir rapor halinde bildirmesini arz ve 
teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

BAŞKAN — Önerge ile talebedilen Meclis 
araştrımasmm açılıp açılmıyacağı gelecek birle
şimde görüşülecektir. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ile- İstanbul .Milletvekili Reşit Ülker'
in Bekçi parasının kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonla
rından 4. er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/393, 2/479) (S. Sayısı : 437) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin 2 nci defa oya konulacak işler bölümün-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 

6. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
larında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/15) 

BAŞKAN — önerge üzerindeki görüşmele
re, kaldığımız noktadan, devam ediyoruz. 

de bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun ta
sarısı üzerinde yapılacak açık oylamanın diğer 
maddelere takdimen şimdi yapılmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde dünkü birleşimde görüşmeler 
yapılmış, gerekli çoğunluk sağlanamamıştı. Şim
di açık oylama yapılacaktır, kutular sıralar ara
sında dolaştırılacak, bilâhara hitabet kürsüsü 
önünde bulundurulacaktır. 

NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Söz sırası A. P. Grupu adına Sayın İsmet An-
gı'nmdır. Yoklar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — M. P. Meclis 
Grupu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, M. P. Gru
pu adına Sayın Hilmi İşgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) —• Sayın Başkan ve muhterem arkadaş-

— 310 — 
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larıım; Manisa Milletvekili 'Sayın Sami Binici-
oğlu tarafından verilmiş bulunan, Türkiye'nin 
telefon meseleleri ve kurulması kararlaştırılan 
haberleşme sanayii konularında bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi üzerinde görüş
lerimizi kısaca arz etmek istiyorum. 

Bu telekomünikasyon fabrikasının kurulma
sını biz, M. P. Meclis Grupu olarak, memleketi
mizin geleceği bakımından yerinde görüyoruz ve 
bu gibi fabrikaların kurulmasını da olumlu kar
şılıyoruz. Ancak, faJbrikalıar kurulurken, tesisler 
kurulurken elbette ki, memleketimizin millî men
faatlerinin her şeyden evvel göz önünde tutul
masının da en az fabrikalar kadar önemli oldu
ğuna inanmaktayız. Hür dünyada bugün ha
berleşme ihtiyacı en az ekmek, su kadar mübrem 
bir ihtiyaç halini almış bulunmaktadır. Haber
lerin alınması, kıymetlendirilmesi, Basın ve Ya
yın da olduğu gibi, çeşitli yerlerde insanlar ara
sındaki münasebtlerin en iyi şekilde tanzim edil
mesi bakımından da haberleşmenin önemi orta
dadır. Bilhassa bugün bile Amerika ile Rusya 
arasındaki münasetbelerin daha olumlu bir hale 
getirilmesi için kırmızı telefonun kurulmuş ol
ması keyfiyeti de böyle fabrikasyonların bir 
neticesidir. Biz bu fabrikanın kurulmasını bu 
görüş ışığı altında yerinde görmekle (beraber bâzı 
Basında yer alan ve Basınımızın günlerdir işgal 
eden, âmme vicdanını bilhassa meşgul eden bu 
konuda çıkan haberlerin de vuzuha ve aydınlığa 
kavuşturulmasının lehindeyiz. Bu fabrikanın 
kurulması işinin Kanada firmasına verilmiş 
olması keyfiyeti üzerinde Türk basınında 
ve halk arasında birçok dedikoduların 
yaygın ihale geldiği hepinizin 'malûmudur 
Bilhassa biz, Millet Partisi Meclis Grupu ola
rak, bir iki noktanın çok önemli olduğu kanisiyle 
Meclis araştırmasının açılmasının lehinde bulun
duğumuzu söylemek istiyoruz. Evvelâ Kanada 
şirketinin bu fabrikasyon işini ihale suretiyle üze
rine almış olması ve bilhassa hissenin yüzde 51 
inin, yani söz hakkının yansından fazlasını ken
di inisiyatifinde bulundurmuş olması keyfiyeti
ni biz millî menfaatlerimiz bakımından yerinde 
görmemekteyiz. Bu, muvakkat bir zaman için 
bile olsa, millî menfaatlerimize .aykırıdır. Doğ
rudan doğruya kapitülâsyonların memleketimiz
de yarattığı büyük zararlı hâdiselerin bir baş
langıcı olarak kabul edilebilir. 

Kaldı ki, millî ekonomi ve varlığımıza za
rar îras edecek şekilde suiistimal olduğu iddia
sının da bulunduğu düşünüldüğü zaman Mec
lis araştırmasının açılmasının yerinde olduğu 
kanaati kendiliğinden ortaya çıkar." 

Önerge sahibi arkadaşımızın elinde bulunan 
vesikalardan ve kendisinin burada yapmış ol
duğu konuşmadan öğreniyoruz ki, bilhassa, 
'bu şirketten % 1 komüsyon almak için bu mu
kavelenin imzalandığı iddiası dolaşmaktadır.. 
Şunu hemen arz etmek isterim ki, iddianın ma
hiyeti ne olursa olsun, vesikaların durumu ne 
olursa olsun, elbette ki bunun bir neticeye 
vardırılmam, hâdiselerin iyi bir şekilde tahlil 
edilmesi ve ondan sonra Türk efkârı umumiye-
sine açık olarak çıkarılması lâzımdır. Belki de 
bu vesikaların satıt'e olduğu iddiası ileri sürüle
bilir. Fakat bu, işin halledilmesi için kâfi bir 
sebebolamaz. Şayet iddialar varit değilse, ve
sikalar sahte ise elbette ki, Meclis araştırma
sı ile bu neticeye varılacak ve halk efkârını ve 
basını ilgilendiren konu aydınlığa kavuşacak
tır. Bu bakımdan biz Meclis araştırmasını, ba
sında ve halk efkârında geniş yankılar ve akis
ler yaratması bakımından olduğu kadar, arka-
daşımıız tarafından ileri sürülen iddiaların, 10 
madde halinde ileri sürülen iddiaların içinde 
hayati önemi taşıyan gerek yüzde 51 hisseyi 
elinde tutması bakımından, gerekse bu muka
velenin imzalanmasını temin edenlerin yüzde 1 
nisbetinde komüsyon aldığı iddiasının vârido-
lup 'olmadığını tâyin ve tesbit bakımından ve 
bir de Türkiye Cumhuriyetini temsil eden Hü
kümetin şaibeden kurtarılması bakımından 
Meclis araştırmasının açılmasının lehinde oy 
kullanacağımızı ve bu bakımdan görüşlerimizi 
arz ettiğimi kısaca belirtmek isterim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Erdemir, 'buyurun efen

dim. 
Çarşı ve mahalle "bekçileri kanun tasarısı 

için yapılan açık oylama işlemi devam ediyor 
efendim. Sonradan ıgelen sayın arkadaşların 
da lütfen oylarını kullanmalarını rica ederim. 

Buyurun Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Manisa Mil
letvekili Sayın Sami Binicioğlu'nun PTT Ge
nel Müdürlüğünün telekomünikasyon ihalesi ile 
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alâkalı lolarak getirmiş olduğu Meclis araştır
ması talebi üzerinde kısaca görüşlerimizi arz 
edeceğiz. Meselenin esasına geçmeden evvel 
bir hususu burada belirtmeyi faydalı addedi
yorum. 

Yüce Meclisin birçok üyesi hatırlryacaklar-
dır ki, .geçmiş senelerde bu naçiz arkadaşınız, 
bendeniz Yüce Meclisinize yolsuzluk iddiaları 
ile alâkalı olarak takrirler getirmiş, burada 
mücadele etmiş, bizzat getirdiğim müessesenin 
dokümanlarına dayanmak suretiyle de haklılı
ğını burada isbat etmiş bir arkadaşımız olarak 
konuşacağım. Bu itibarla .bendenizi geçmiş hü
viyetim içinde değerlendirerek, sözlerimi o açı
dan değerlendirerek dinlemenizi rica ediyorum. 
Gayemiz hiç kimseyi itham altında bulundur
mak değildir. Mücerret bir iddia ile Yüce 
Meclisin huzuruna çıkmak suretiyle karınca 
kaderince memlekete hizmet eden insanları it
ham edenlerle beraber olmak da değildir. Bu 
itibarla bu görüş içinde kısaca mâruzâtımı arz 
edeceğim. 

ıSami Binicioğlu arkadaşımız Yüce Meclisi
nize meseleyi getirmeden evvel İstanbul'da bir 
basın toplantısı yapmak suretiyle telekomüni
kasyon ihalesinde yolsuzluk bulunduğunu iddia 
etmişlerdi. Bir süre sonra Mecliste görüştük, 
Sami Beye; - kendileri de buradadırlar - bu me
seleyi derinliğine incelemeden, PTT kayıtları
nı incelemeden her hangi bir beyanda bulunma
nın doğru bulunmadığını ifade ettim. Dedim ki; 
meselenin üzerine ben de eğildim, PTT Genel 
Müdürlüğüne gittim, nedir bu iddia, mesele
nin aslını öğrenmek istiyorum, dosyaları açı
nız, teklifleri bizzat görmek, mukayese etmek, 
yapılan muameleler üzerinde bir yolsuzluk var 
mı, yok mu bizzait öğrenmek istiyorum, dedim. 
PTT alâkalıları hiçbir suretle tereddüt göster
meksizin buyurun dediler; açtılar teklifleri, 
mukayeseleri getirdiler, ne var, ne yok her şe
yi gördüm, bizzat inceledim. Anladım ki, me
sele, ihaleyi kaybeden firmaların bir yarışma
sından ibarettir. Bâzı çevreleri bilhassa bu ko
nularda allerjik olan insanları tahrik etmek su
retiyle bir kaışık suda bir fırtına yaratmak gay
retinden ibarettir. Bunun üzerine Sayın Bini-
'C'ioğlu'na; gidiniz, inceleyiniz, eğer kalbiniz
de bir ukde kalırsa, aklınızın ermediği bir 
nokta olur da, mantığım burayı kabul etmiyor, 

derseniz o zaman Meclise gidiniz, dedim. Sa
yın Binicioğlu, sanki bu bir dost teklifi değil
miş gibi, üzerine daıhi uğramaksızm buraya 
bir takrir getirdiler. Üstelik Sayın Bakan, o 
zamanın Ulaştırma Bakanı Sayın Seyfi Ö'Ztürk 
burada yapmış olduğu bir konuşmasında me
seleyi etraflıca izah ettikten sonra şöyle di
yordu, Meclis zabıtlarında, aynen okuyorum : 

«Bakanlık olarak kapılarımız herkese kar
şı daima açıktır, dosyalarımız açıktır.» 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Ne zaman 
açık? 

MBMDUH ERDEMİR (Devamla) — «Bu 
izalhatımızı tatminkâr bulmıyan ve malûmat 
almak istiyen arkadaşlar her zaman malûmat 
alabilirler ve bu belgeleri dosya üzerinde gö
rebilirler. Hiçbir şey karanlıkta cereyan et
mez, etmemiştir. Herkesin vatanperverlik hissi 
ne ise, PTT nin dışında ve içinde olanların da 
vatanperverlik hissi ve naımuskârlık hissi ay
nıdır ve dürüst bir idare olarak bunu sağlamış
lardır.» demişlerdir. 

Açıkça dosyalarını, evraklarını incelemeye, 
kendi izahatını tatminkâr bulmıyanları davet 
etmişlerdir. Sami Binicioğlu arkadaşımız bu 
davete de icabet etmemiştir. 

Diğer taraftan Cumhuriyet Savcılığı, Sayın 
Binieioğlu'nun İstanbul'daki beyanlarını ihbar 
telâkki. etmek suretiyle iddiaların doğru olup 
olmadığını talhkik etmek, âmme vazifesi ola
rak mevzua el koymak istemiş, Sayın Binici-
oğlu'na mütaaddit kereler davetiye çıkarmışlar
dır. Bizzat kendilerinden öğrendiğime göre, 
şimdi gidip gitmediklerini bilmiyorum, ama 
mütaaddit davetlere rağmen savcılığa gitme
mişlerdir. Bunun dışında, çok muteber bir ar
kadaşının kendisine tevdi ettiğini gazetelerde
ki beyanından anlıyoruz, gazetecilere söyledi
ği ve zamanın Bakanını ziyaret etmek suretiyle 
PTT- deki mühim mevkileri işgal eden üç ele
manın ihaleyi kaızanan firma ile ortaklık anlaş
ması olduğuna dair yaptığı ihbarın yetkili ma-
kamlarca incelenmesi sonucunda böyle bir 
mukavele yapılmadığı, vazifelilerin imzasının 
taklidedilmek suretiyle salhte evrak düzenlen
diği meydana çıkınca; burada yaptığı konuş
mada bu konuya da temas etmemiştir. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Adliyeye 
intikal etmiş bir konu olduğu için temas edil
memiştir. 
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BAŞKAN — Efendim, riea ediyorum müda
hale etmeyiniz. 

8AMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Adliyeye 
intikal ettiği için bahsetmedim. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, müdalhale 
etmeyiniz efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, mesele şu : Şerefine, 'bu memleke
tin tanıdığı herkesin... 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — A. P. ye 
transfer var galiba. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sami 
Bey, iddialarınızın yanlış olduğu meydana çı
kınca benim transfer edeceğim iddiasını orta
ya atmayınız. Ben burada konuşursam, başka 
şeyleri de konuşurum. Düne kadar seni müda
faa eden, hakkını müdafaa eden arkadaşın 
gerçeği söyledi diye, mantığını, aklın kabul et-
miyeceğî birtakım sözleri lütfen söylemeyin, 
biraz edepli, terbiyeli olun. 

BAŞKAN — S'aym Binicioğlu, 'söz işiyor
sanız kaydedeyim efendim. Lütfen müdahale 
etmeyin. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Na
muslu bildiği insanları, şerefli bildiği insan
ları makamı, mevkii ne olursa olsun, himaye 
'etmiyen insanı, onlar hakkında söz söyliyecek 
mevkide olduğu (halde söylemiyenleri insan 
Saymam. Bu anlayışın adamı olduğum içindir 
ki, PTT de şerefli tanıdığım insanların şere
fine kefil olduğumu ifade etmek için gerçekle
ri söyliyeceğim. Sen ıburada nasıl yalanları söy-
lüyorsan, İD en de burada hakikatleri söyliyece
ğim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Umum 
müdür ahpahm tabiî. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Dün 
mücadele ettiğim insanların lehine de olsa 
söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı görüşmiye'-
lim, rica ediyorum. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Umum 
müdür arkadaşın. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Evet, 
umum müdür arkadaşım... 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, siz de bir ki
şiyi muhatap alıp ona hitabetmeyin efendim. 
Kendi konuşmanızı yapın. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Umum 
müdür hem mektep arkadaşımdır, hem de mu
halle arkadaşımdır, vazifede tanıdığım na
muslu insandır. Söyleyeceğiniz var mı! 

O halde vazifeliye bir şey söylemiyorsunuz, 
umum müdüre bir şey söylemiyorsunuz, Vekile 
bir şey söylemiyorsunuz da, bu saçmayı niye 
buraya getiriyorsunuz1? 

Ben buraya getirdim dedim ki, falan adam, 
falan adam suçludur, dedim. Suçluluğunu is
pat ettim. İnsan bir mevzuu getirdiği zaman 
ben şuna bir şey demiyorum, ötekine bir şey 
demiyorum, demez. Bir şey demek için getirir. 
Siz bir şey diyorsunuz. Ben demiyorum, ama.'bu 
var, diye zihinlerde teşevvüş yaratmak için 
birtakım dolambaçlı yollara gidiyorsunuz. Bu, 
ne ahlâka, ne insanlıkla, ne şerefle, ne haysi
yetle bağdaşamaz. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Gördük
lerini söyleyin de dinleyelim. 

BAŞKAN —• Sayın Erdemir çok sinirlen
meden konuşunuz, müdahalelere cevap verme
yin, kendi konuşmanızı yapın. İstirham ede
rim... 

Sayın Binicioğlu, s!.z de mütemadiyen hati
be müdahale etmeyiniz efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Evet 
arkadaşlar; Sayın Binicioğlu Sayın Bakan 
Sadettin Bilgiç'e çok muteber bir insanın, ta
nıdığının elinden aldığı bir fotokopi getirmiş
tir. Yahut bir evrak getirmiştir. Bu
na göre, PTT de mühim mevkide bu
lunan üç muhterem zat sözde - ihaleyi kaza
nan firma ile gayet mantıksızdır bir muka
vele yapmışlar. İşte bu delildir demişlerdir. 

Sayın Bilgiç, derhal meselenin doğru olup 
olmadığını inceletmiş. Polis Enstitüsünde im
zalar örnekleriyle karşılaştırılmış, bu vesika
dır, denilen evraktaki imzaların, tamamen tak
lit olduğu meydana çıkmış ve bu suretle alâ
kalılar hakkında adlî takibata geçilmiş ta
biî. Ama bu şunu gösteriyor, Sayın Sami Bi
nicioğlu, dedikoduya müstenit şunun bunun 
söylediği sözü gerçek zannedip derhal Mec
lise getirmek suretiyle alâkalıları zan al
tında tutacak birtakım beyanlarda bulunuyor. 
Bu, insanlıkla Parlâmento adabıyla, Parlâmen
to üyeliğiyle bağdaşamaz. Getirilir bir mesele, 
PTT Genel Müdürlüğünün elindeki vesikalar 
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incelenir, denilir kî, şurası yanlış, burası 
kasıtlıdır. Geçmişte bendeniz de getirdim, Dev
let Demiryolları yolsuzluğu ile alâkalı bir ko
nuyu buraya getirdim, ama tamamen onla
rın vesikalarını getirdim. Devlet Demiryol
larından alınmış vesikaların aslını, ya da fo
tokopilerini getirdim. Bir firmanın söylediği 
közleri işte bu vasikadır diye hiçbir zaman 
Meclis huzuruna getirmedim. Bunu da bir ta
rafa bırakıyoruz. 

Sayın Binicioğlu, Yüce Meclisin üyelerine 
dağıttığı, bütün gözlere koyduğu bir broşür 
neşretti. Bu broşürde birtakım iddialar sı
ralanıyor, hepiniz almışsmızdır. Okuyanları
nız oldu mu, olmadı mu bilmiyorum. Bu bro
şürü ben inceledim, bu broşürde belki bir 
hakikat payı vardır dedim, üzerinde uzun 
uzadıya durdum. Gördüm ki, broşür tamamen 
uydurma, gerçeğe aykırı. Fakat bendeniz bek
ledim, Sayın Binicioğlu şu broşürde tekrar
ladıklarını, bu broşürde ifade ettiği birtakım 
yolsuzluk iddialarını, kanunsuz davranışları, 
(gelecek burada tekrarlıyacak, ya da bunun de
taylarını açıklıyacak zannettim. Bu broşüre gö
re ihaleyi kaybeden Fransız 1M-T firmasının 
haklı olduğu iddiasında. Sayın Sami Binicioğ-
lu'nu burada dinledik ki, meğer Ericsson fir
ması haklıymış. Yani, bu bir tarafa itilmiş, 
Ericsson firmasının gözlüğünden Parlâmento 
üyelerine birtakım iddialar doğrudur, diye, yani 
bu söylediklerimiz doğrudur, diye birtakım hu
suslar ifade edilmektedir. Yani, Parlâmento üye
lerine başlangıçta deklare ettiği konularla, bilâ
hare Mecliste yaptığı konuşmada ifade ettiği hu
suslar tamamen taban tabanı zıt. Bu da gösteri
yor ki, arkadaşımız meseleyi kendi kafasında 
vuzuha kavuşturmadan bir etki altında yapmış
tır. 

Bu itibarla, kendisi de zaten söyledi zayıflı
ğının farkına vardı ki, ne ölür, hiç olmazsa bir 
arkadaşınızı tatmin etmiş olmak için olsun bu
nu kabul ediniz dedi. 

Muhterem arkadaşlarım; bir arkadaşımızı 
tatmin etmiş olmak için Meclis araştırması açı
lacağı yolunda ne bir teamül vardır, ne tüzüğü
müze uygundur, ne de Anayasa düzeni ile bağ
daşır, hiçbir şeyle bağdaşmaz. Bir insanı tatmin 
etmiş olmak için Meclis araştırması açılmaz. Bu
radaki iddialar Yüce Meclisin toplantısına işti

rak eden çoğunluğunu tatmin ederse o zaman 
oylar Meclis araştırması yönünde kullanılır ve 
Meelis araştırması da açılabilir. Binaenaleyh, 
Sayın Binicioğlu'nu tatmin etmiş olmak için bir 
araştırma açılması maalesef mümkün değildir. 
Ben, konunun nasıl yapıldığı hususunda bura
da ifade edilmiş, mütaaddit kereler ifade edil
miş olan hususları tekrarlayıp da başınızı ağ
rıtmak istemiyorum. Zihinlerde teşevvüş yara
tan bâzı anaiddiaları başından sonuna kadar tet
kik etmiş ve PTT deki dosyalarına uygulıyan 
bir arkadaşınız olarak, bu iddiaların gerçek 
olup olmadığı hususundaki düşüncelerimizi arz 
edeceğim. 

Sayın Samı Binicioğlu, gazetelerin pek ço
ğunda bu iddiaların yer aldığını, âmme efkâ
rında birtakım tereddütler yaratıldığını ifade 
etmişlerdir. Şöyle düşündüm. Tarihlerini say
dığı gazetelerin bir kısmı kendi beyanlarını 
kapsıyor. Bir tanesi ne diyor diye inceledim, 
baktım ki, daha pek çoğunda vardır ya, Kema
lizm diye bir dergi. Dergiyi şöyle elime alıp in
celeyince ıgördüm, ilân şu: Ericsom ordu hiz
metinde... Kemalizm Dergisi (koskoca bir say
fasına Ericson'um ilânını koymuş. Erictson ordu 
hizmetinde. Tabiî 1 000 - il 500 lira almış. Ke
malizm Dergisi eılbetteki -o zaman Ericson'un 
bu kaybettiği ihalede müdafaasını yapar. Vak
tiyle bu şekildeki dergileri, kaybeden firmanın 
müdafaasını yapan ve o maksatla da -büyük 
ilânlar alan dergileri gördük. Bu itibarla, bun
lar itibar edilecek şeyler değildir. Gazete ha
vadislerini ;bir gerçeğe dayamadıkça, birtakım 
belgelere dayamadıkça, müessese bünyesinde 
cereyan «eden 'gerçek olaylara dayamadıkça bu
raya çıkıp konuşmak mümkün değildir, kavli 
mücerrette -kalır. Evet ıSayın Binicioğlu, arka
daşımız tavsiyelerimize itibar 'etmemiş, iddiala
rı birbirini tutmamıştır ve burada vesika diye 
ortaya koyduğu, müessese ^bünyesinden alıp 
getirdiği şeylerde de tenakuz mevcut değildir. 
Düşünümüz, bir iddia ortaya koyacak'suııız, 400 
ımilyon liralı'k Ibir ihalede yolsuzluk iddiasını 
getireceksiniz, ama, müesseseyi (bir defa olsun 
ziyaret otmiyeceksiniz. Satınalma Komisyonun
da bulunan 11 tane muhterem arkadaştan hiç 
olmazsa ıbir tanesini ziyaret «dip bilgi almıya-
caksmız, umum müdürü gidip ziyaret etmiye-
ceksiniz, bakana ıgidip de, ıbu meselenin aslı 
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nedir, bana şunu 'anlatın, birtakım dedikodu
lar var, bunun hakikatini öğrenmek istiyorum, 
dmrtyeedkdfoâz. Ondan sonra da benimi eliilmde vesi
ka var, diyeceksiniz. Bu vesika nasıl foemlin edilir? 
Başkası temin etti de kendisine (getirdi ise, gö
relim. O da yoktur. Yalnız ne var, firmaların 
bir tarihte LMT Fransız (firmasının yazmış ol
duğu bir iddia, 'bir diğer tarihte de L/M Eric-
aon Firmasımın. Türkiye'yi yedi valhit iaddedip 
devamlı surette Türkiye'ye telefon makinası, 
telefon sanrali satacağı kanısında bulunan fir
maların yazup da verdiği mücerret iddialardan 
başka delil 'diye bir /tek şey yok ortada, 

Buna (mukabil, iSatma'lma Komisyonunun 
11 tane üyesi var. 7 tane üyesi yüksek mühen
dis, iki tanesi (hukuk falkültesinden mezun, bi
risi ilktiisait fakültesinden, birisi siyasal bilgiler 
fakültesinden mezun olmak üzere 11 tane yük
sek tahsilli, tecrübeli,, şerefli insanlar 'oturmuş
lar, ıbu konuda nasıl hareket ettiklerini tek tek 
yazmışlar. İhale dosyasının üzerine sinek kon
sa şu tarihte şu ıgün, şu saatte buraya bir si
nek kondu 'diye yazmışlar. Şimdi o derece açık 
bir karar organımda 0 derece meseleleri gizle-
meksizim hepsinin imzası tahtında meydana ge
tirilmiş bâr ihalede yolsuzluk iddiasında bulun
mak ' kadar, abesle iştilgal etmek mümkün de
ğildir. Bu iddialar ne 'zaman ortaya atılıyor? 
Hiçbir firma lıal'eyi kaybettiği zatmanben hak
lı idim 'demiyor. Hiçbir firma, efendim ben da
ha fazla indirim yapacağım, bu bakımdan si-
sziın satmalıma talimaltnamenizin 42 nci madde
sindeki yetkinizi kaldırdığınıza dair firmalara 
yazdığınız şartnıaıraede mevcut (hususu kaldırı
mız <bu PTT nin menfaatime uygundur, Türk 
Milletinin rnıenıfaatine uygundur demiyor, iha
leden evvel. Ya m<e oluyor? İhaleye 'hepsi pe-
şam peşin razı, fakat iihalteyıi feayfbetltükten öoıura mü
nakaşalar haşlıyor. Firmaların mümessilleri 
de bu 'mesele ile alâkalı değil. Burada üçüncü, 
beşinci dereceden me olduğu (meçhul birtakım 
insanlar bâzı milletvekillerini bulup Parlâmen
toda bir »gürültü koparabilirmiyiız. Hani geç
mişte bir .misali vardı ya, t> misal de burada 
ıgaz iömümde tutulmak suretiyle biz haklı çıka
biliriz belki düşüncesi ile, bir belkiye dayan
mak «urelti ile ımesele buraya 'getirilmiştir. Hal-
buM ge ĵmliştefei şartlar başka, 'bugünüm şartlan 
başka. 'Geçmişte bunu Memduh Erdemir getir

mişti, her meseleyi incelemişti. Bu defa bakı
yorum Millet Partisi de bu meselenin lehinde 
konuşuyor. O zaman burada suiistimal vardır, 
11 tane mühendis arkadaşım bana her şeyi 
söylediler, dosyaları inceledim, İhale Komisyo
nunun (kararını okudum, İhale Komisyonu ka
rarına verilen muhalefet şerhimi okudum. Ori
jinallerini 'okudum, suiistimal vardır diye çır
pındığım zaman, partimizin lideri olmaz, ben 
gerçeği görmedikçe bir lâf söyliyemem, vesi
kamın aslı gelecek, igöreceğim ondan sonra bu
nu söyliyeceğiz demişti. Bu -defa bakıyorum 
PTT deki dosyalara hiç bakmaksızın, Millet 
Partisi bu meselede eh işte teşevvüş vardır, şu 
vardır, Ibu vardır falan ıgibi burada Meclis araş
tırması açılsın diyor. Her halde bir 'zihniyet 
değişikliği olsa ıgerek yani. 
' MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Kısa kes canım, (parti adına konuşmuyorsun. 
Partiyi karıştırma. 

MEMDUH ERDEMİR (Devaimla) — Mü
saade ederseniz fikirlerimizi söyliyeceğiz. Bıı-
radaki konuşmalara cevap olarak söylüyoruz. 
Şahsım adına konuşuyorum, arkadaş demin Mil
let Partisi Grupu adına konuştu canım. 

MUSTAFA AKALIN (Afyom Karahisar) — 
Uzatma artık sende. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Evet, 
ondan sonra arkadaşlar, sayın arkadaşımız' 
Hilmi Işjgüızar, - kendisimi çıok severim, hür^ 
meltim vardır daima, kader birliği de yapmış
tık bir tarihte - bu muhterem arkadaşımız öner
ge sahibi arkadaşımızın elindeki vesikalar ye
ter diyor. Bu meseleyi açmak için ben de kâ
fi görecektim, fakat önerge sahibi arkadaşımı
zın elinde vesika göremedim. Firmaların iddia
sından başka bir şey yok ortada. Sonra diyor, 
% 51 inin ecnebi firmaya verilmesi kapitülâs
yonları meydana getirir. Biraz sonra ifade ede
ceğim. % 51 neden verilmiştir. Bana göre % 
51 im verilmesi doğrudur. Mühendis olarak bu
nu doğru buluyorum. Ama % 51 in kapitülâs
yon yaratacağı iddiasını burada soldaki par
tiler ifade etmiştir. Sayın Ahmet Cebi arkada
şımızın, Millet Partisi Sola kayıyor sözünün 
Meclis kürsüsünden teyideden başka bir şey 
değildir. (A. P. sıralarından alkışlar) binaen
aleyh, bu iddia da herhalde yerinde olmasa ge
rektir. 
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Çok sevdiğimiz partiyi bu şekilde ithamlar
dan kurtarmak babında ikaz etmek için ifade 
ediyorum, yani üzüntüden ifade ediyorum. Böy
le açık kapı vermek doğru değildir. 

Evet muhterem arkadaşlar, burada iki ko
nu üzerinde işlenildi. Tereddüt yaratan iki 
önemli konu var. Birincisi yüzde 51 in firma
ya verilmiş olması, yani ortaklık mukavelesin
de yüzde 51 hissenin firmaya verilmiş olması, 
diğeri ise Sayın Çetin Altan ifade ettiler, kâ
rın garanti edilmiş olması ve firma zarar etse 
de kâr transferinin yapılacağı iddiası. 

Ben mevzuu yeniden, inceledim, bir kere fir
ma zarar etse dahi kâr transferi yapılması di
ye bir konu ne şartnamede mevcut, ne ihale 
dosyası içinde mevcut, ne de firma ile yapılmış 
olan ortaklık mukavelesinde mevcuttur. Böy
le bir şey yok, kurulan ortaklık, ortak firma 
telekominikasyon fabrikasını tesis edecek, ima
lât yapacak firma zarar ettiği zaman bu fab
rikanın iştirakçisi olan Kanada firmasına mu
kavelede derpiş edilen % 8 kârın mutlaka trans
fer edileceğine dair bir hüküm yoktur. Bu iddia 
tamamen hakikat dışıdır. Gelelim % 51 e. 

I 

Muhterem arkadaşlarım, dört tane firma 
iştirak ediyor ihaleye. Hepsi aynı şartnameye 
dayalı. PTT Genel Müdürlüğü bunlardan birta
kım sualler soruyor. Bu dört firmanın her biri, 
kendisine göre, birtakım beyanlarda bulunuyor. 
Bakınız, Northern Elektrik Kanada firması diyor 
ki kurulacak ortaklığın sermayesi 45 milyon 
lira olmalıdır. L.M.T. Fransız firması diyor ki, 
kurulacak ortaklığın sermayesi 47 milyon lira 
olmalıdır. L.M. Ericsson firması 60 milyon lira, 
sermayeli olmalıdır diyor. Japon Nıpon Elektrik 
firması ise 45 milyon lira sermayeli olmalıdır 
diyor. PTT soruyor, teklif edilen şirket ser
mayesi ne olmalıdır? Şirketin sermayesi ne 
olmalıdır? Northern Elektrik Kanada firması 
45 milyon lira olmalıdır diyor, yani, bu iş için 
yeterli sermaye ne ise o olmalıdır diyor L.M.T. 
Fransız firması şirket için toplam sermaye ihti
yacını 47 milyon lira olarak bildirdiği halde 
kurulacak şirket için 30 milyon lira sermaye 
kâfidir diyor. L.M. Ericsson firması 9 milyon lira 
sermaye kâfidir diyor. Nippon Elektrik 12,5 mil
yon liralık sermaye kâfidir diyor. Bir kere 
evvelâ ihtiyaç belirtildikten sonra o ihtiyaçtan 
daha düşük bir sermaye ile şirket kurulmasını 

talebetmek samimiyetsizliğin tâ kendisidir. Bir 
fabrika kuracaksınız, orada işletme yapacaksı
nız, tesis kuracaksınız, bunun için 60 000 000 
Ura sermaye lâzımdır diyeceksiniz ve bu mak
satla kuracağınız şirkete de 9 000 000 lira ser
mayeyi öngöreceksiniz. Bunu, Ericsson firma
sı teklif ediyor. Bu samimiyetsizliğin tâ kendi
sidir. Sadece bu kadar mı? Hayır, dahası da 
var. Bakınız; taahhütedilen finansman kredi
si nedir diye PTT soruyor. Cevap: Kanada fir
ması «finansman kredisine ihtiyaç yoktur, koy
duğum sermaye ile bu işi başarırım» der. Fran
sız firması 13,5 milyon liralık krediye ihtiyaç 
vardır der. Ericsson firması 13,5 milyon liralık 
krediye ihtiyaç vardır der. Nippon Elektrik 13 
milyon 670 bin lira krediye ihtiyaç vardır der. 
\ma öte yandan Northern Elektrik firması 
krediye ihtiyaç yoktur, koyduğum sermaye ile 
hu işi başaracağım der. Böyle bir firmaya di-
*er fiyatlarının da, benzer firmalara nazaran, 
ook ucuz olması muvacehesin.de yapılan ihale 
sonucunda talebettikleri % 51 kâr haddini de 
vermişlerdir. Sadece sermayeye tam iştirak et
tiği için mi vermişler? Hayır. Deniyor ki, ima-
lettiğiniz santralin garantisi için ihraç istiyo
ruz. Yani, harice santral ihracını, birtakım ci
hazların ihracını, fabrika mamullerinin ihracını 

sağlıyacaksmız, deniliyor. Kanada firması evet 
diyor, ben ilk dört yılda 929 000 dolarlık, 5 nci 
yılda 746 000 dolarlık ihracatı kabul edeceğim 
diyor. Diğer firmalarda hiçbir şey yoktur. 5 nci 
yıldan sonraki her yıl için746 bin dolarlık bu 
fakrikanın malını harice ihracedeceği teklifin
de bulunuyor. Daha sonra kârı yüzde sekiz bü-
rüt olarak tahdidediyor mukavele ile PTT 
daha sonra, mamullerinin fiyatlarının değiş
memesi, imalâtın fiyatına büyük ölçüde etki 
yapan birtakım maddelerin fiyatlarının değiş
memesi hususunda mukavelede şart da koşul
muş. Bakınız, Kanada firmasında işçilik yüz
de 23 değişecek, malzeme ile % 33 değişecek ve 
sabit faktörde yüzde 44 tür. Yani, öyle bir fab
rika ki mamulâtının % 44 ü sabit, geri kalan 
yüzde 56 smın da yüzde 23 ü işçilik ile değişe
cek, % 33 ü malzeme ile değişecek, yani, aşağı 
- yukarı sabit bir fiyatla da imalâta devam ede
cek. Bu durum karşısında Fransız firması der 
ki ; «benim için ihracatı şart koşuyorsunuz, kâ
rımı % 8 tahdidediyirsunuz ve derhal 18 ay son* 
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ra fabrika istihsale başlasın diyorsunuz, o tak
dirde fabrikanın yönetimimde bana vermek is
temiyorsunuz. Bu tabiî bir şey. Fabrikanın 
yönetimini de bu işin tekniğini getiren insan
lar biran evvel mukavelelerini yerine getirmek 
için istiyeceklerdir. Bu en tabiî hakları idi. 

Sonra efendim, bunu bir kapitülâsyon şek
linde ortaya bir yaygara ile çıkmak da doğru 
değildir. Ben inceledim, bu iddia sahipleri id
dialarında ne kadar haklıdır diye. 1964 yılında 
önemli bir kalemini söyliyeceğim, hepsini söy-
liyeceğim, Türk Kablo Anonim Ortaklığı ismin
de bir ortaklık kuruluyor. Bunun ortağı mil
lî müessese olarak Etibank % 28 hisseye sahip. 
Onun karşısında Finlandiya Finska firması 
% 50,8,5 hisseye sahip, onun yanında Kayzer 
Alüminyum Şirketi, Amerikan firması % 21 
hisseye sahip. Yani, % 71,85i ecnebi firmaya 
ait. Halk Partisinin koalisyonda olduğu bir de
virde, ortanın solunda ortaya atıldığı bir dö
nemde, devrede % 51 hissenin ecnebi firmaya 
verilmesinin kapitülâsyonları davet edeceği id
diasını burada ifade eden sayın arkadaşlarımız 
bir bakıyorum kendi icraatlarında yüzde 51 de
ğil % 71.85 ini vermiş. Demek ki, buradaki lâflar 
particilik için söylenmiş. Burada konuşulanlar 
alkşam radyodan verilsin; seçmenler duysunlar 
diye söylenmiş lâflardır. Ortanın solundakiler 
doğruyu söylesin diye ifade edilmişmiş. Halbuki 
geçmiş tatbikat incelenseydi de eğer bu suç ol
saydı yapanları evvelâ suçlamak lâzım. Yok sue 
değil de memleketin ekonomik zaruretlerinden 
dof*uvorsa o takdirde, samimivetle hareket etmok 
ve biz daha fazlasını vermişiz, bunlar yüzde 51 
ini verivormuş bizden daha milliyetçi hareket et
tiler, demek doğru olurdu. 

Su sayaçları için M.K.E.K. bir firma kurmuş, 
yüzde 24,32 hiss&sini kendisi almış, Aster firma
sına yüzde 56,65 vermiş. Yani, bir ecnebi firma
ya % 56,65 ini vermiş. Bunun misalini çoğalt
mak mümkün. Demek ki, Türkiye'de kapitülâs
yon iddiasında bulunan arkadaşlarımız dünkü 
tatbikatı bugünkü ve gelecek tatbikatı bir ara
da mütalâa ettikleri takdirde sahiden Yabancı 
Sermaye Kanunu Türkiye'ye bir kapitilâsyon 
mevzuu getiriyor ve bundan enJdişe ediyorlarsa, 
yapacakları en hayırlı iş, Ecnebi Sermaye Kanu
nunu kaldıran kanun teklifini getirmek ve ne
denlerini de ortaya koymaktır. Bunu getirmeden, 

Ecnebi Sermaye Kanunu yürürlükte bulunduğu 
müddetçe bu kanuna dayanılarak kurulan fir
maların, kurulan ortaklıkların Türkiye'nin eko
nomisine tesir edecek birtakımı ortaklıkların ku
rulması halinde, bunların halk zihninde menfi 
bir şekilde nitelenmesinin memlekete sağlıyacağı 
bir fayda yok. Ancak, Ecnebi Sermaye Kanunu 
kaldırılır, hiçbir suretle ecnebi sermaye ithal 
edilmiyecek denilir, ondan sonra getiren olursa 
karşısında çıkılır. Bu kanun yürürlükte kaldığı 
müddetçe iktidarınızda tatbik edeceksin, ikti
dardan düştükten sonra kanunu kö'tüliyeceksin. 
Bu artık bugünkü Türkiye 1de yersiz (bir münaka
şadır. Çünkü bugün ekonomik bakımdan, her ba
kımdan kalkınmaya mecburuz. Maddi, mânevi 
mânada kalkınmaya mecbur olan bir ülkeyiz. 
Böyle bir ülkede karşılıklı parti düşüncesi se
bebiyle suçlamalara gitmenin yanlış ve memleket 
ekonomisi için, millî menfaatlerimiz için zararlı, 
kurulan firmaları daha şimdiden işlemez hale ge
tirecek, onları peşin hükümle mahkûm edecek 
bir çalışma düzeninde olduğumuzu ifade etmekte 
fayda görürüm. 

Simdi muhterem arkadaşlar, PTT idaresinin 
telekomünikasyon ihalesini 1960 tan öncede de 
düşündüğünü, 1960 yılında gerçekleştirilmek1 

üzere bulunduğu bir sırada ihtilâl olması sebebiy
le bu işin kenara itildiğini arkadaşımız ifade et
tiler, Sayin Sami Binicioğlu. öyle bir konuş
ma yaptılar ki, sanki bugünkü idareciler ihti
lâl sebebiyle bu işi bir tarafa itmiş. Halbuki, 
bugünkü idareciler o zaman bunu ortaya geti
ren kimseler değildi. Yani, konuşma tarzından 
anladığım mâna o, çıkardığım mâna o. O zaman 
vatırımlar Millî Birlik Komitesi tararından dur
duruldu. Bir yatırımcı dairede bulunduğum 
için, yatırımcı bir dairenin başında vazifeli bir 
arkadaşınız olarak biliyorum, o zamanki idare 
yatırımların incelenmasi, faydalı olup olmadığı
nın, ranltabl olup adımaldığımn teltkik edilmesi ne
deni ile yatırımları durdurdu ve bu sebeple bu 
meyanda da telekomünikasyon ihalesi durmuş 
olsa gerektir. 

Şimdi bir şevi ifade edeceğim, çok hürmet 
ederim Sayın Alpaslan Türkeş'e, Sami Binicioğlu 
burada ister istemez tenkidinde Adalet Partisini 
hedef adlı, Sayın Türkeş'i tenkit etti. Yatırımla
rın durdurulması için o zamanki Millî Birlik Ko-
ımditesinde vazifeli, bu böyle o'lacalkttır diyen arika-
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daşlarımjzm arasında ve başında muhterem üye
lerimizden Sayın Türkeş bulunuyordu o zaman. 
Binaenaleyh bugünkü PTT idarecileri bu işten 
sorumlu tutulamaz. 

SAMİ BÎNÎCÎOĞLU (Manisa) — Sen anla
mamışsın, anlıyamazsın. Benim söylediğim anlam
da konuş! 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Çok iyi 
anladım. Sizin lâfınızın bu manâya geleceğini 
söylemiş olmak sizi kızdırdı, Ben gayet iyi anla
dığım için sizin lâfınızın bir diğer manâsını ifa
de ettim. Şimdi dokundu bakınız, hemen oradan 
'bağırıyorsunuz. Şimdi, siz haksız bir lâf söyledi
ğiniz zaman, karşınızdakine dokunur ve aynı 
tonla mubakele ederse münâkaşa etmek mümkün 
mü? 

,SAMİ BtNİÜÎOÖLU (Manisa) — Alpaslan 
'Türkeş'le ne ilıgisi var, bu işin? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 

MEiMDIIH ERDEMlR (Devamla) — Ben 
ilgisi var demiyorum. Sizin lâfınıza göre söy
ledim. Ben ilgisi var demedim. 

Evet muhterem arkadaşlarım, iddialar ara
sında PTT tesislerinde kullanılan kaibltoların 
da bu ihaleye yersiz olarak dahil edilmiş ol
ması iddiası var. Hayır arkadaşlar, PTT ida
resi birinci defa yarpmrş olduğu ihalenin bozul
malına karar verdikten sonra gayet iyi düşün
müş, peşin para ile daJha pahalı fiyatla ala
cağımız kalbloları bugün bu ihaleye dahil 
edersek hem kredili .olur, hem de daiha ucuza 
almak imkânını buluruz demiştir. Çok isabetli 
ıkarar vermişler, 'bakırı ve kurşunu ihtiva 
eden ve işçilik itibariyle de oldukça paihalı olan 
'bir kaJblıo yani, PTT nin telefon kabloları. Bu
lgun her hanigi bir ecnelbi firmaya gittiğiniz za
man ancak peşin para ile alabilirisiniz. Fakat, 
Itİöyle .büyük çapta bir ihalenin iğinde olunca 
onu da ucuz fiyatla ve aynı zamanda kredili 
olarak almak mümkündür. Nitekim PTT 135 
milylon liraya varan bir kalbloyu bu ihale sis
temi ile kredili olarak almak imkânını bul-
muiştur. Aynı çapta bir ihale daha buıgün ya
pınız, hakir ve kurşun ihtiva etmesi, her za
man peşin para ile satılması sdbebiyle hem 
'kredili almak imkânı çok azdır, ihem de bu-
ıgıünkiü fiyatla almak imkânı maalesef mevcut 
değildir. Nitekim PTT nin bilâhara yapmış ol

duğu ihalelerde aldığı yeni kabloları daha paha
lı fiyatla satın almış olduğu, yine kendi dosyala
rında mevcudolan bir ıgerçektir. Bu, i'tiloarla 
neden bu kaıblıoların bu işe dalhil edildiği iddi
ası sadece ihaleyi kaybedenlerin kendilerini 
haklı gösterecek bir mazeret (bulmaları çaba
sından başka bir şeyle ifade edilemez. Bu iti
barla PTT son derece yerinde ve isabetli bir 
kararla bu telefon şelbeke kablolarını da bu işin 
içine dâhil etmiş ve memleketimize 'büyük 
menfaatler kazandırmış bulunmaktadır. 

-Sonra deniyor ki, ordunun ihtiyacı var, or
dunun ihtiyacını da bu karışılıyacaktır. O halde 

, neden % öl ini dışarıya verelim? İnsaf edin,. 
(buıgüne kadar ordunun ihtiyacının yüzde yüzü 
dışarıdan karşılanıyordu. Yani, ıbugüne ka
dar memleketimizde bir telekomünikasyon fab
rikası kuruldu da ordunun ihtiyacını çatır ça
tır onlar karşılıyordu,, şimdi o faibrika kapandı 
da onun yerine .bu faJbrika mı karşılıyaeak? 
Hayır, ordunun ihtiyacı düne kadar yüzde yüz 
dışarıdan karşılanıyor. Şayet, bu faJbrika or
dunun ihtiyacını imâl edecekse, o takdirde dü
ne nazaran büyük .bir ordu ldhinde, memleket 
lehinde menfaat var demektir. O da şudur, hiç 
olmazsa memleketimizde imâl edilecek, hiç ol
mazsa kendi teknik elemanlarımız buna vuku-
fiyet peyda edecek, bir süre sonra belki kendi 
elemanlarımız yapacak. Ama, her halû kârda 
Türkiye'de yapılacak ve yüzde 49 u da millî 
•bir müessesenin iştiraki olan bir ortaklık ta
rafından kurulacak. Binaenaleyh, «dünkü ile 
'bugünkünü mukayese ettiğimiz zaman, ordu
nun ihtiyacı vardır, ordunun ihtiyacı olduğuna 
(giöre yüzde 51 le ibaşka ibir firmaya verilmez» 
iddiasını ben yersiz bulurum. Dün yüzde yü
zünü bir Fransız, Amerikan, Alman veyahut 
İsveç firması tarafından karşılanan ordu ihti
yacını buıgün yerli karşılıyorsunuz, «Efendim 
yerli ortağın yüzde 51 hissesi ecnebidir, ordu 
ihtiyacı ela bulunduğuna gröre, ıbu doğru de
ğildir» mütalâası sadece bu Meclis araştırma
sını haklı göstermek , için ileri sürülmüş pa
muk ipliği misâli bir mazerettir. 

Sami Binicioğlu arkadaşımız, Yabancı Ser
maye komitesinin kararlarından, oraya yapı
lan müracaatlardan bahsetmiştir. Türkiye Ti
caret ve Sanayi Odalarının raporlarından battı* 
setmiş, Onlardan geniş malûmat vermiştir, ha-
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kikaten bilgi sahibi olduk. Şöyle düşünüyo
rum: Önümüze getirilen konu PTT tarafından 
ihale edilen telekomünikasyon mevzuudur. Bu 
konuda fikri olan ne kadar teşekkül varsa, on
lardan bâzılarının tutmuş fikirlerini Sami Bey 
delil diye ortaya getirmiş. Demiyor ki, umum 
müdür şu ihalede şu hattı harekette bulundu, 
falan adama şu emri verdi, falana şunu yaz
dı, şu yazı ile şu yanlışlığı yaptı, burada suç
ludur. Demiyor ki, PTT Yönetim Kurulu, Sa
tmalına Komisyonu şu kararı verdiği halde çe
virip başka karar verdi. Demiyor ki, PTT de
ki takviyeli Satmalma komisyonu bütün fir
maların teklifleri için eşit muamele yapmamış
tır, falana şu muamele yapmıştır, falanda 
şunu nazarı itibara almış, falanda şunu naza
rı itibara almamıştır. Böyle bir iddia ortada 
yok. Bakınız ne olmuş? PTT Umum Müdürlü
ğüne teklif yapan firmaların tekliflerinde bir 
takım anlaşılmıyan noktalar meydana gelmiş. 
PTT idaresi Satmalma Komisyonu anlaşılmı
yan noktaların tavzih edilmesi ve anlaşılır ha
le getirilmesi için firmaların davet edilmesine 
karar vermiş. 

Müsaade ederseniz Satmalma Komisyonu
nun bir celsesinde almış olduğu bir kararın 
bâzı pasajlarını huzurunuzda okuyayım. Sa
yın Sami Binicioğlu bu pasajları okumuş ol
saydı, bu kararı okumuş olsaydı, ben eminim 
ki, böyle bir yolsuzluk iddiasmı huzurunuza 
getirmezdi. 

Bakınız ne diyorlar. «Tekliflerin incelenme
si sonunda hemen her firmanın teklifinde mun
zam bilgi alması ve açıklama yapılması gere
ken hususlar bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nok
talar üzerinde firmalardan izahat alınmadan 
değerlendirmenin mümkün olmıyacağı kanaa-
tma varıldığından 2ı$ . 8 . 1965 tarihinde fir
ma yetkilileri komisyon olarak temas edilme
sine, gerekirse yazılı bilgi alınmasına karar 
verilmiştir. Bu karar üzerine firmaların açık
laması zaruri bulunan hususlar komisyona da
vet edilen 4 firmanın temsilcilerine şifahen 
izah edilmiş ve 27 . 8 . 19G5 tarihinde yazılı 
olarak da verilmiş ve cevapların en kısa za
manda gönderilmesi talebedilmiştir.» 

Bakınız komisyon şurada okuduğum gibi,. 
ne düşünüyorsa düşüncesini dahi yazmış, hep
si birlikte yazdığı kâğıdın altını imza etmiş

ler. 11 kişi, demokratik bir düzen içinde mü
nakaşa ediyor, aralarında Mide, aleyhte her
kes fikirlerini sard ediyor. Ondan sonra var
dıkları mutabakatı, söz uçar, yazı kalır misali 
tutuyorlar yazıyorlar, altında imza ediyorlar. 
Ondan sonra burada yolsuzluk var diyoruz. 
Ne varsa, şu verdikleri karar haksızsa hak
sızdır demek mümkün. Bu verilen kararı oku
madan, yapılan münakaşaları bilmeden, yapı
lan mukayeseleri incelemeden kalkıp da burada 
yolsuzluk olduğu iddiasında bulunmak aklı 
izanla telif edilemez arkadaşlar. 

Bu kararı verdikten sonra komisyon ne yap
mış1? Şimdi huzurunuzda arz edeceğim, malû
mat sahibi olunuz. Tutmuş bu 4 firmaya yazı
lar yazmış, çağırmışlar. Kendileri söylüyorlar, 
şifahen çağırdık izahat verdik, sonra talepleri
mizi de kendilerine 27 . 8 . 1965 tarihinde 
yazdık, bu taleplerimize cevap veriniz ki 
sizin tekliflerinizi değerlendirebilelim, demişler. 
Ondan sonra firma temsilcilerini, cevap verdikle
ri halde, yine çağırmışlar. Balkınız Satmalma Ko
misyonu kararmnı 9 ncu eki; L. M. Ericsson 
Firmasını, İsveç firmasını 5 defa çağırmışlar. 

Birisi 26 .8 . 1965 tarihinde, diğeri 31.8.1965 
tarihinde, bir diğer gün 9 . 9 . 1965 tarihinde, 
bir diğer gün 21 . 9 . 1965 tarihinde olmak üze
re 5 defa firma temsilcilerini çağırmışlar. İsim
lerini de söyliyeyim, başınızı ağrıtmamak için bir
kaç tanesini söyliyeyim: L'inström, Fordson, Tum-
berg ve H. Yaşaroğlu. 4 kiş'i gelmişler izahat ver
mişler. Arkasından 4 defa Nippon Electric 
Firmasını çağırmışlar, bunlar da 3 - 5 - 8 her 
gün hangi konuyu izah edeceklerse temsilciler 
mütehassıslarını almışar, gelmişler, izahat ver
mişler. Arkasından 5 defa. L.M.T. Firmasını ça-. 
ğırmışlar. Bu L.M.T Firması da her defasında 
enaz 3, âzami 9 kişi olmak üzere temsilcilerini, 
mümessillerini, mütaha'ssıslarmı almışlar, getir
mişler, izahat vermişler. Arkasından 4 defa 
Northern Elektiriğin mümessillerini çağırmışlar 
ve yeteri kadar komisyon izahat aldıktan, teklif
leri değerlendirecek bir ortama geldikten sonra 
oturmuşlar bütün teklifleri tek tek incelemişler, 
her noktasını incelemişler. Bakınız neler incele
mişler? Toplam maliyetler bakımından incelemiş
ler. Maliyetler bakımından inceledikten sonra 
bu maliyetleri de kendileri yapmamışlar, bir de 
Maliye Bakanlığından uzman çağırmışlar, Mali-
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ye Bakanlığına resmen yazmışlar, «Böyle bir iha
lemiz var, bu İhale sebdbiyle bize lisan bilen bir 
uzman veriniz, gümrük, vergi, resim bakımından, 
her bakımdan bu meseleyi incelesin, PTT ye bu 
ihale kaç milyona mal olacak bunu hilelim» demiş
ler. Maliye Bakanlığı da falan zat bizim en gü-
vendilğmiz insandır, yahut bu konuda bilgi ala
bileceğiniz, inceleme yapacak insandır, demiş. O 
arkadaş geldikten :sMira, ismini de söyliyeyim. 
Özerdem D'ihel ismindeki arkadaşımıza; PTT İda
resi teklif sahiplerinin isimlerini vermeden (a), 
()b), (c), (d) teklifi diye nümeratajla, bir kod sis
temi ile tutmuş, teklifleri Sayın Özerdem Dibel'e 
vermiş. Sayın Özerdem Di'bel işin malî cephesini, 
teklif sahipleri kimlerdir bunu 'bilmeksizin, ince
lemiş derinliğine, arkasından hir rapor vermiş 
tabiî.. Bu rapor da Satmalma Komisyonunda de
ğerlendirilmiş, bu değerlendirmenin sonunda Ka
nada Firması 419 milyon lira ile en ucuz, Fran
sız, Firması 439 milyon lira ile ikinci L.M.T, İs
veç Firması 447 milyon lira ile üçüncü, Japon 
Firması 494 milyon lira ile dördüncü olmuş. İn
saf edin, diyorlar ki, şimdiye akdar Türkiye'de 
hiç görülmedik bir ihale sistemi ile karşımıza çık
tılar. Şimdiye kadar Devlet bürokrasisi ne yapı-

' yorsa onu uygulamadı'! ar, o zaman biz haklı çıka
caktık. Şimdi haksız çıktık iddiasındalar. Ne imiş 
yaptıkları? PTT diyor ki, ben mücerret burada 
teklifinde verdiği rapora bakmıyorum. Ya neye 
bakacağım diyor? Ne kadar gümrük ödiyeceğim, 
ne kadar navlun ödiyeceğim, ne kadar sigorta pi
rimi ödiyeceğim, ne kadar mühendislik ücreti 
ödiyeceğim, ne kadar yedek parça ücreti ödiye
ceğim, ne kadar bu ihalede masrafım olacak? PTT 
olarak Fransız L.M.T. Firmasını seçtiğim tak
dirde, kaç lira cebimden çıkacak? Falan firmayı 
seçersem kaç lira cebimden çıkacak? Ben buna 
bakmaya medburum. Çünkü zarar ettiğim takdir
de finansmanımı genel bütçeye yüklüyorum, Hü
kümete bana para ver demek durumunda oluyo
rum. Oysa ki, teşekkülümüz basiretli bir tüccar 
gibi çalışmaya mecburdur, kâr gayesine göre ça
lışacaktır. O halde ben kârımı hesabetmeye mec
burum diyor PTT İdaresi. Buna göre kalkmış çok 
enteresan bir ihale yapmış. 

Türkiye'de ihalelerin bugüne kadar bu sevi
yede yapılmamış olması Devlete büyük zararlar 
açmıştır. PTT İdaresini bu tutumundan dolayı bu 
şekilde incitecek, gücendirecek, oradaki arkadaş

ların hisleri ile oynıyacak yerde gidip alınların
dan öpmek, tebıik etmek lâzınıgelir. Yepyeni bir 
metot, yepyeni bir düşünce tarzı. Hem de nasıl? 
Tamamen millî menfaatlere uygun, memleket 
gerçeklerine uygun bir düşünce tarzı ile en 
ucuzu bulmuşlar. E, sonra arkadaşlar, burası 
teknik bir komisyon değildir, hangi firmanın 
malı daha iyi idi, bunu iddia etmek Yüce 
Mecliste müm'kün değil. Sebebine gelince, 
'bunlar muayyen standartlara göre yapılan iş
lerdir. Gerek kablolar, gerekse santraller 
milletlerarası muteber olan birtakım norm
lara göre yapılır. LM Ericsson firmasının sant
ral lan da kullanılır, nitekim Türkiye'de kul
lanılıyor, Fransız Firmasının da santralıları 
kullanılır, nitekim Türkiye'de kullanılıyor, Ka
nada firmasının santralı da kullanılır, Japon 
firmasının imal ettiği santral da kullanılır, 
kablosu da kullanılabilir. Kalite bakımından 
şu şundan üstündür demek müm'kün değil
dir. Zaten, hepsi şartnameye uyuyor. Şart
nameye uygun olduktan sonra bunda üstünlük 
meselesi yok. O zaman para meselesi ortaya 
çıkıyor ve en ucuz hangisidir meselesi or
taya çıkıyor. PTT İdaresi de en ucuzunu 
gayet basiretli bir yoldan, şimdiye kadar Dev
let bürokrasisinin icat edemediği, aklına 
gelmediği bir yoldan tutmuş bulmuş. Bunu 
hulanları takdir etmek lâzımg-elir. Binaen
aleyh, fiyatlar bakımından en ucuzunu bul
muş ve bunu incelemiş. Denilmez ki, fiyat 
mukayesesi yapılmadı, yapılmış. 

Sonra bakınız ne mukayeseleri yapmış
lar : Telefon makinaları bakımından mukayese 
etmişler. Telefon makina'larmı öyle mukayese 
etmişler ki, derinliffine, L. M. T. Firması 3 tip 
telefon makinası teklif etmiş. Japon Nippon 
Electric Firması 3 tip telefon makinası tek
lif etmiş, L. M. Ericsson İsveç Firması 3 t ip te
lefon makinası teklif etmiş, Kanada Firması 
2 tip telefon makinası teklif etmiş. Fiyatlar o 
biçim ki, dip-er firmaların en ucuz telefonun
dan Kanada Firmasının en ucuz telefonu daha 
ucuz. Dip-er firmaların en pahalı telefonun
dan Kanada Firmasının ne pahalısı daha ucuz. 
Bunların kalite bakımından aralarında uzun 
boylu bir fark yok. En ucuzunu da tut
muş alıyor. Şimdi en pahalısını alsa idik arka
daşlarımız karşımıza haklı olarak çıkıp da 
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bu fukara milletin, bu bilmem kimin deyip 
şöyle bir sosyalist ağzı ile, şöyle varlıksızı, 
varlıklıyı... 

SAMÎ BÎNÎCÎOĞLU (Manisa) — Milliyetçi 
ağzı! Sosyalist ağzı değil. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Mü
saade buyurun, zatıâlinize demiyorum. Sami 
Binieioğlu demedim efendim, müsaade buyu
run, deseydim müdahale ederdiniz. Yani, böyle 
ağızla konuşan da var burada. Niye almıyor
sunuz1? 

SAMI BÎNÎCÎOĞLU (Manisa) — Dün ay-
aynldıthn partiyi burada kötülemeye kalkma. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Ger
çeği söylemiyecek miyiz? Yani ayrıldık diye 
gerçeği söylemiyecek miyiz? 

SAMÎ BÎNÎCÎOĞLU (Manisa) — Daha dün ' 
bayraktarlığını yaptığın partiyi kötüleme. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Ben 
olsa idim bu olmazdı işte. Gerçeği söylemiye
cek miyiz1? 

SAMÎ BÎNÎCÎOĞLU (Manisa) — Yeri de
ğil... 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Yani, 
şimdi gerçeği söylemiyecek miyim ayrıldım 
diye? Ben ayrılmadım attılar, bir kere. (Gülüş
meler.) 

FUAT ULUÇ (Mardin) — Haklı yapmışlar. 
MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Haklı 

diye içinizden biri de tasdik etti. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, pahalı ya 
olsa idi. PTT îdaresi, birtakım arkadaşları
mız bu fukara milletin bu kadar parasını sağa -
öOİa peşkeş çekiyorsunuz, ucuzu varken ni
ye pahalıya aldınız, diye ortaya çıkacaklar 
ve hakikaten pahalı, daha da iyi olsa bir kere 
zahiren, zevahir bakımından haksız duruma dü
şecekti. O kadar mesut bir tesadüf ki, hem 
malın kalitesine bir şey demek mümkün de
ğil, hem de ucuzu gelmiş. Telefon makinaları 
bakımından da mukayeseler yapılmış, gerek 
teknik ve gerekse maliyet mukayeseleri yapıl- ; 
mış ve onlar da tek tek yazılmış ve bunda da 
Kamada Firmasının haklı olduğu ortaya çık
mış. Bakınız başka ne mukayesesi de yapıl
mış? Teklif edilen santral cihazlarının teknik 
yönden mukayesesi yapılmış. Teknik bakım
dan da bakmışlar ki birinin diğerinden üstün
lüğü az ufak tefek farklar varsa da Kanada I 

Firması için reddedilecek büyük bir teknik ha
ta mevcut değildir. Binaenaleyh, bu bakımdan 
•da Kanada Firmasını seçmek mümkün. Kuru
lacak ortaklığın sermaye bakımından mukaye
sesini yapmışlar. Biraz evvel huzurlarınızda. 
arz etmiştim, kurulacak ortaklık için 60 mil
yon lira sermaye lâzımdır diyor Ericsson Mr-
ması. Getireceğiniz para deyince, 9 milyona ih
tiyaç var, bunun % 50 si hissesi olarak, 510 
bin doları getiririm diyor. Bunun ciddiyetle 
bir alâkası var mı? Bu demektir ki o firma 
burada santral kurmayacak fabrika kur
mayacak ve PTT yi yine eskiden oldu
ğu gibi, kendisine esir bir müessese halin
de tutacak, malını çeşitli düzenlerle sata
cak demektir. Bunun hemen söylenecek lâfı bu
dur. Eğer samimi olsaydı, 60 milyon lira ser
mayeye ihtiyaç vardır diyen milyarlık yatırım 
sahibi, isveç'i tamamen parsellemiş Ericsson 
Firması kalkardı 60 milyonun % 49 unu geti
riyorum, 30 milyon işte derdi. Bunu demeyip 
kaçan firmayı, biz burada bu haklıydı dersek, 
asıl bu sözlerimiz millî menfaatlerle telif edi
lemez. Vicdan sahipleri o zaman, gayri ciddi 
insanları tutuyorlar da ciddi olarak karşımıza. 
gelenleri reddediyorlar, diye bizi muaheze eder
lerdi. Binaenaleyh, kurulacak ortaklığın ser
mayesi bakımından mukayeseleri yapılmış, Ka
nada Firmasının burada da samimi ve ciddi ol
duğu, onlarla ortaklık yapıldığı zaman mutla
ka fabrikanın kurulabileceği, santralın zama
nında yetişebileceği kanaatma varılmış ki, bu
nu haklı görmüşler, ihale etmişler. Nitekim 
falbrika kuruluyor, altı ay sonra, Sami Beyi, 
neler yapıyorlar gezmeye götüreceğim. 

Bir başka bakımdan da, tesis edilecek falb
rika enerji ve şehirlerarası teçhizatının imâli 
ıbakımından mukayesesi yapılmış. Telefon sant
rallerinde şehirlerarası teçhizatın enerji teçhi
zatının, fa/brika teçhizatının önemi mühim. 
Binaenaleyh, bunun da mukayesesi yapılmış 
Kanada firmasını reddetmek için ortada bir se
bep görülmemiş. Satış garantisi bakımından 
mukayese yapılmış. Demişler ki firmalara, 
imal ettiğiniz malı bize garanti mi etmek isti
yorsunuz, siz bunu harice ihracedin. thracet-
meniz bize kâfi garantidir, demiş PTT idaresi. 

L. M. T. Firması diyor ki, beş yıl birşey ya
pamam, tabiî beş yıla kadar Türkiye'de ne olur 
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. ne olmaz diyor adam, beş yıl sonra ikiyüz bin 
, dolar her yıl ihracederim diyor. LM Ericsson 
. Firması beş yıl sonra 51 bin dolar ihracede
rim diyor, Japon Firması hiç ihracetmem di-

;yor, Kanada Firması buna mukabil diyor ki, 
ilk dört yılda 929 bin dolarlık ihracat yapaca
ğım, beşinci yıl 746 bin dolarlık, omdan sonra 
da her yıl 746 bin dolarlık ihracat yapacağım 
diyor. Şimdi bu teklifleri mukayese ettiğiniz 
zaman, garanti arıyorsunuz, alıcı firmasınız, 
malının ihracını garanti etmiyen firmadan mal 
alır mısınız? Ona fabrika kurdurur musunuz? 
Mümkün değil, arkadaşlarımız da böyle düşün
müşler,. hepsi teknik adamlar, mühendis insan
lar ıaklı selim sahibi insanlar, akıl için yol bir 
demişler, hepsi birden mührü basmışlar, Ka
nada Firmasına yaptırıyoruz demişler. Birisi 
sağa, birisi sola çekip de birbirine girmemişler, 
'hepsi ne demişse onu demişler yani. 

Sonra ithal edilecek yarımamûllere ilerdeki 
senelerde tatbik edilecek fiyat tahavvülâtı for
mülleri neticesinde mukayese. Fiyatlar nasıl de
ğişecek demiş. Evet, bugün ucuz fiyatlarla fab
rika kurar bize istediğiniz sermaye ile de fabri
ka getirebilirsiniz ama demiş, PTT, ilerde bu 
fabrika Türkiye'de tek fabrikadır, ikincisi ku
rulmadı, . fiyatları alabildiğine yükseltip, solda
ki arkadaşlarımızın ifadesiyle, bir sömürü düze
ni kurarsanız, o zaman PTT yi ve Türkiye'yi 
elinizden nasıl kurtaracağız? Onun formülünü 
verin, demişler. İşte o sömürü düzenine karşı bir 
formül düşünmüşler o formüle göre mukayese 
etmişler, bakınız, Kanada firması % 44 ü sabit 
fiyatımın diyor. LMT Fransız firması fiyatımın 
% 10 u sabit diyor. Yani % 9'0 ı her gün değişir. 
UM Ericsson firması fiyatımın % 12 si sabit di
yor. Japon firması da % 40 ı sabit diyor. Buna 
mukabil tabiî Japon firması diğer fiyatlarda da 
çok geride olduğu için onu mukayese etmek im-, 
kansız. 

Asıl burada sayın üyelere dağıtılan broşürde 
iddia edilen, haklılığı iddia edilen LMT firma-
siyle Meclis kürsüsünde ifade edilen LM 
Ericsson firması ki, bu iki firma iddia sahibi, 
"birisi % 10 sabit fiyat, diğer % 12 sabit fiyat 
teklif ediyor. Diğer kısmı % 90 mı değişen ola
rak kabul ediyor, değişme olarak kabul ediyor. 
B;irisi işçilikte % 60, diğeri % 66 değişecek di
yor. Çünkü işçiliği kontrol biraz daha güç. Çün

kü işçilik artırdıkça onun hesabına gelir, kâr 
düzeni artacak. Ama Kanada firması % 23 işçi
likle değiştireceğim diyor. Malzeme olarak da 
Kanada firması % 33 değişken olacak, diğerle
ri de ona göre değişecek diyor. Diğer rakamları
nı da veriyorlar. Demek ki, ciddî firma ortaya 
billhesap bir rakam çıkarmış. Diğerleri bilheısap 
bir rakam değil. Hesabediyorsunuz, Türkiye'nin 
'gerçeklerine uygun Kanada firması. Gelsin iki 
ekonomist bir mühendis yanyana hesabetsinler 
bu Kanada firmasının yaptığı rakam verdiği ra
kam gerçeğe yakın. Ama diğer Fransız firmasiy
le, isveç firmasının % 90 mı değişen, yarın ne 
olacağı bilinmiyen mamullerini PTT nin şimdi
den mubayaa etmeye kalkması ancak onları suç
lamak için bir delil olabilirdi ki, arkadaşlarımı
zın basireti çok şükür ki, hâkim olmuş ve ken
dilerini haklı gösterecek ihale yaptıkları için 
suçlamaya imkân yok bu bakımdan da. 

Evet, mahallen temin edilecek ham ve yarı 
mamul malzeme .bedelleri bakımından muka
yese. Bunlarda da mukayese yapılmış, netice
de arkadaşlar Kanada firmasını reddetmek 
için bir sebep görülmemiş. Jhracaat garantisi 
bakımından mukayeseleri demin arz ettim, 
patent ve teknik bilgi haklan bakımından mu
kayese, toplam maliyetin dövizli ödemeleri 
bakımından mukayese... Bu mukayeseler ya
pılmış.. PTT idaresi bu ihaleyi yaptıktan son
ra, Sami Binicioğlu arkadaşımızın iddiasına 
göre, 22 000 000 dolar para ödiyecekmiş, bi
rincisinden vazgeçtiği için... Halbuki, resmî ra
kamlar gösteriyor, PTT dövizli ödeme olarak 
17 914 000 dolar ödiyecek. Demek ki, Sayın 
Sami Binicioğlu'nun iddia ettiği 22 000 000 
dolar yani, Meclis kürsüsünden söylemeyip te 
broşürde söylediği 22 000 000 dolar dive bir 
şey yok ortada. 17 934 000 dolara Kanada 
Firmasına ihale edilince dövizli ödeme yapıla
cakmış. Bu bakımdan ihale uygun 'görülmüş. 
Evet, maliyetin dövizli ödenmesi bakımından da 
bu uygun görülmüş. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlar, şirket 
sermayesinin artırılması hususu da . mukayese 
edilmiş ve bunda da diğer firmalara nazaran 
Kanada firması ile mutabakata vardıkları za
man millî menfaatler aleyhine bir faktör görül
memiştir. Kurulacak ortaklığın iktisadi rantabi-
lite ve malî bünyesiyle travellerin değerlendiril-
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mesi bakımından da mukayese yapılmış. Velha
sıl 'onbeş sivri nokta, onbeş tereddüt noktası, 
onbeş mukayese noktası bulunmuş, gerçeye uy
gun olarak bunlar hakkında bütün firmaların 
teklifleri, yazıları bir araya getirilmiş, mukaye
se edilmiş. Bu mukayesenin sonunda da Kana
da firmasına bunu ihale etmişlerdir. 

Bir iddia var, deniyor ki, efendim, bâzı fir
maların sonradan yaptığı teklifler nazarı itiba
ra alınmadığı halde Kanada firmasının sonra
dan yaptığı teklifler nazarı itibara alınmıştır. 
Kanada firmasının sonraki teklifleri nazarı iti
bara alınarak diğer firmalar aleyhine bir du
rum yaratılmış iddiası bu kürsüden yapılmıştır. 
Ben iddia ediyor ve açıkça söylüyorum ki, bu 
iddia sahipleri lütfen gitsinler PTT deki dosya
yı açıkça incelesinler, böyle bir şey yok, tama
men hilafı hakikat. Bunu söyliyen arkadaşları
mız samimî addettikleri, lâfmı doğru sandıkları 
insanlardan aldıkları birtakım bilgileri burada 
Yüce Meclise aktarmışlardır ki, bunlar dosya
daki gerçeklere uymamaktadır. Böyle bir hare
ket tarzı da insafla bağdaşmaz, Parlâmento üye
liği sıfatı ile asla bağdaşmaz. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlar, bendeniz 
naçiz bir arkadaşınız olarak PTT yetkililerini 
burada zan altında bırakacak, suçlıyacak en 
ufak bir delilin mevcudolduğu kanısında deği
lim. Bunu, kendilerinden aldığım bilgiye daya
narak değil, evrak üzerindeki yazılı olanlara da
yanarak söylüyorum. Açmışım, bir bir incele
mişim; Mantığım da var, ben olsaydım nasıl ya
pardım, diye düşünmüşüm, evet arkadaşlar hak
lı yapmışsınız demişimdir ve bugün de ifade 
ediyorum, yarın da süyliyeeeğim. Bu arkadaş
ları, bir arkadaşımızın iddiasının varidolup ol
madığını incelemek pahasına kalkıp da zan al
tında bırakmak doğru değildir. 

Bir iddia daha vardır : 
«Efendim tahkikat yapılmazsa bunlar ebe

diyen zan altında kalacaklardır.» Hayır, bu ka
naatte değilim. Tahkikat yapılırsa daha teşev
vüş devam edecektir. Ne olacağı kesin olarak 
bellidir. Arkadaşlarımız haklı çıkacaktır. Ama, 
buıgün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir de
diğimiz Yüce Meclisin koruyucu kanadı o arka
daşlarımız üzerine gerilirse Mahkeme-i Kübra-
nm kararına uygun bir hami bulmuş olurlar. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ismet Angı 
Adalet Partisi G-rupu adına. Demin aradık sizi, 
yoktunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMET ANGI (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
C. K. M. P. sayın milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun telekomünikasyon ihalesinde yolsuzluk ol
duğuna dair iddiası ve bu iddiası üzerine bina 
etmek istediği Meclis araştırması üzerinde A. P. 
G-rupu olarak hassasiyetle durduğumuzu ifade 
ile sözlerime başlarım. 

Derhal ifade etmeliyim ki, takrir sahibi iddi
asını ve ağır ithamını yaparken aynı zamanda 
dâvasına inanmıyan bir insanın şüphe, tereddüt 
ve telâşı içinde kendisini görmekteyiz. 

Gerçekten ihalede yolsuzluk olduğu, memle
ket menfaatlerinin nazara alınmadığı ileri sürül
düğüne göre aynı zamanda sağlam, sıhhatli ve 
ciddî mesnet ve delillerin ortaya konması lâ
zımdı. Takrir sahibi bunu yapmamış ve yapa
mamıştır. Sadece, ihaleyi kaybeden bir firmanın 
aylardan beri efkârı teşviş için ortaya attığı ya
lan, yanlış ve resmî müstenidatı bulunmıyan bir 
takım rakamları ve mukayeseleri Meclis kürsü
süne getirmiş, böylece ihaleleri feshetme yoluna 
bir daha hamle etmiştir. Sayın Binicioğlu, yet
kili Bakanın evvelâ Bütçe ve Plân Komisyonun
da, ilgili komisyonlarda, Büyük Millet Meclisin
de, Senatoda vermiş olduğu rakamlara istinade-
den riyazi kesinlikler ifade eden mukayeseli be
yanlarını dinlememiştir. Keza tetkik etmek'iste
diği zaman herkese açık olduğu ilgili makam
larca beyan edilen bir grupun milletvekili ola
rak değil, Meeliste tarafsız olan milletvekilleri
nin de tetkikine âmâde olduğu, bizden evvel ko
nuşan arkadaşlarımızın ciddî derinliğine yaptı
ğı tetkikleri ifadesinden anlaşıldığı gibi, açık 
bulunan, resmî kayıtlara istinadeden bir maka
mın dosyalarının tetkik edilmediği de bu suret
le ortaya çıkmaktadır. Muhterem arkadaşımız 
firma rekabetlerinin âlet ve vasıtası olmaktan 
öteye, eline verilmiş mesnetsiz birtakım malû
matı Meclis kürsüsüne getirmedenj demin arz et
tiğimiz Devlet teşekkülüne müracaat ederek 
kendisini tatmin edecek malûmatları buluncaya 
kadar orada tetkikatını yapması gerekirdi. Asıl 
vazifesini yapmamış, kendi hesabına bir konu
yu bir polemik meselesi haline getirmiş. Basına 
verdiği beyanatta da 600 milyon liralık ihalede 
yolsuzluk olduğunu söylemiştir. 

— 323 — 
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Bir defa ihale 600 000 000 lira değildir, 
383 819 000 liradır. 

İşin oldu bittiye getirildiği ve acele yapıl
dığı, yolsuzluğun örtbas edildiği iddialarına ge
lince : 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de, Cum
huriyet tarihinde yapılan bütün ihaleler tetkik 
edilirse bu ihale kadar herkese açık, bu ihale 
kadar üzerinde hassasiyetle durulmuş ve bu iha
le kadar muıhtelif tetkiklerden, hattâ daha ileri 
gidelim, birtakım yan taraflardan idare edilmek 
suretiyle tetkikler yapılarak ortaya konulmuş, 
tetkikleri yapılmış bir tek ihale gösterilemez. 

Muhterem arkadaşlarımızın malûmu olacağı 
üzere telekomünikasyon projesi aceleye getiril
memiştir. En uzun bir tetkike, büyük tereddüt
lere, büyük münakaşalara, zamana mal olan bir 
ihale projesidir. 1959 dan bu yana değişik saf
halarda tetkik mevzuu olmuştur. Sekiz sene tet
kik edilen bir mevzuun aceleye getirildiğini söy
lemek insafsızlıktır. PTT İdaresinin bu sanayii 
kurmaması için bâzı yabancı firmalar seneler
den beri işi sabote etmişlerdir. Zira, bu firma
lar kırk seneden beri kendi hesabına kurdukla
rı tatlı bir pazardan mahrum olmanın korkusu 
ve telâşı içindedir. Her yıl milyonlarca liralık 
hazır malzeme ve teçhizatı bu firmalardan al
maya mecburuz. Çünkü, yıllardan beri Türkiye'
ye gelmiş ve kurulmuş sistemlerle bunlara uy
gun olarak tevsi malzemesinin ve diğer malze
melerin belirli firmalardan alınması zaruridir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda yer aldığı üzere 
202 Û00 hatlık santral ve teçhizatın satın alın
ması bir hükümet projesidir. Ayni cins teç
hizatı imâl edecek fabrikanın biran evvel ku
rulması için senelerden beri firmalararası çe
kişme devam etmektedir. PTT idaresi 440 sa
yılı Kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kul
lanmış, salâhiyetlerini kullanmış, vicdanlarını 
huzur içine getirecek büyük tetkikleri yap
mış ve memlekete en faydalı bir ihaleyi yap
mıştır. Yapılan tetkik ve mukayeseler Sayın 
Y. T. P. sözcüsünün ve diğer arkadaşlarımızın, 
tarafsız milletvekili olan ve benden evvel ko
nuşan arkadaşımızın mukayeseleri ile ortaya 
döküldüğü gibi, 'bu ihale total bedel bakımın
dan, kredi şartları bakımından, maliyet fiyat
ları bakımından, vazedilecek sermaye bakımın
dan, patent hakkı bakımından, ihraç garantisi 

bakımından ayrı ayrı riyazi ölçüler esas alın
mış bu hususta tafsilâtlı malûmat yetkililerce 
müteaddit defalar verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bizden evvel konuşan 
arkadaşımızın yeni aday olduğundan bahseder
ler, bu Meclis daha pek çok tarihe ibret ola
cak hâdiselere saihne olmuştur. Bu hususta bü
yük söylememelerini arkadaşlarımıza tavsiye 
ederiz. 

Mulhterem arkadaşlarım, milletlerin haya
tında zaman kaybı, imkân kayfoı kadar değer 
ve önem taşır. Senelerdir dillerde dolaşan bu 
projeyi daha fazla zaman kayibetmeden en iyi 
şekilde ve yurt menfaatlerine en uygun tarzda 
neticelendirenlere teşekkür etmek yerine iftira 
etmek, ithamda bulunmak insafsızlıktır. İha
leyi kaybeden firma veya firmalar Meclis kür
süsünden netice almanın yolunu denemişlerdir 
ve deneyeceklerdir. Hiç şüphesiz firma tahrik
lerinden sıyrılmak ve müesselerin itibarlarına 
gölge düşürmemek millet temsilcileri 'olarak 
bizlerin vazifesidir, İcrada mesuliyet lolduğu 
gibi, murakabede de mesuliyet olması gerekir. 
Mesuliyetsiz bir murakalbe isteğinin en tipik 
•bir misali, Sayın Binicioğlu arkadaşımızın 
bulgun müzakeresi yapılan talep ve tak
riridir. Muhteremi arkadaşlarımızın malû
matı olduğu üzere, ihaleyi kayibeden firma 
Meclis koridorlarını, basın localarını evvelden 
hazırlanmış broşürlerle tedingin etmeyi itiyat 
haline getirmiştir. Aylardır basınımızın şerefli 
mensuplarına çeşitli yoklamalar ve yaklaşmalar 
yapılmıştır. Onlardan yüz bulamamışlardır. Yi
ne isimsiz, imsasız broşürler dağıtarak ve çe
şitli tahriklerle sayın milletvekili ve senatörle
rin dikkatini çekmişlerdir. Dürüst ve samimî 
davranan arkadaşlarımız resmî bir teşekkül olan 
PTT idaresine müracaat etmiş, işin esasını res
mî şekilde öğrenmiş, ihalenin usul ve kanuna 
ve memleket menfaatlerine uylgun bir ihale 
olduğu ifadesi ile ilgililere teşekkür etmişler
dir. 

Aziz arkadaşlarım, takrir sahibi ise böyle 
ciddî bir hareketin içine girmekten nedense 
kaçınmıştır. Asla tasvibetmediğimiz yanlış yol
da, kendisini yanıltan yolda yürümüştür. Bu 
hareketleri, şerefli insanlara gölge düşürmeye 
imkân vermiyecek, sadece kendisinin bu mevzu
da mahcubiyetini ifade edecektir. 
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SAMİ BİiNİıCtOĞ-LU (Manisa) — Araştır
maya karar verirseniz ondan slonra mahcubi-
yetimi kabul ederim. 

İSMET ANGI ('Devamla) — Peşinen kabul 
etmişsiniz ki, bu yolda yürümüşsünüz. 

Mulhterem arkadaşlar, elimizde ihaleyi kay
beden bir firma tarafından bastırılmış «Türki
ye telefon meseleleri ve 'gerçekleri» adında bir 
'broşür var. Bu broşürü tetkik ettiğimiz zaman 
sayın takrir sahibinin Millet Meclisi Başkanlığı
na verdiği 10 . 5 . 1967 tarühli takririn cümle 
ve virgülüne kadar aynı olduğunu görmekteyiz. 
Çünkü oturdum karşısına, virgülün varasıya 
kadar takiibettim. 

Yine elimizde 1 Şubat tarihli bir gazetede 
çıkan takrir sahibine ait beyanat var. Beyana
tında arkadaşımız, haberleşme sanayiindeki yol
suzluk 100 milyon liradır, dedikten sonra PTT 
idaresinin en iyi teklifi yapan NEP firması 
yerine neden Kanada firmasına ihale yaptığını 
sormaktadır. Anlıyoruz ki, sayın arkadaşımız 
Meclis çalışmalarına iştirak etmemişlerdir. Res
mî şekilde açıklandığı üzere NEP firmasının 
teklifi 494 milyon liradır. İhale yapılan Kana
da firmasının mukavelesi ise 383 küsur milyon 
liradır. 111 milyon lira dalıa pahalı teklif veren 
firmaya neden ihale yapılmadığını umumi efkâr 
önünde sormaktadır ve hesap istemektedir. İş
te sayın takrir sahibinin konuyu ele alışındaki 
ciddiyet burada başlamaktadır. 

Sayın arkadaşımız Ericson'un, âdeta bura
da avukatlığını yaparcasına müdafaasını yap
maktadır. Ama, ben size şunu haber vereyim 
ki, ihalenin bahsedildiği şekilde dedikoduları
na son verilmesi için, ihaleyi kaybeden firma
lar zamanın bakanı tarafından çağırılmış, iha
leyi yapan PTT idarecileri, Bakanlık Müsteşarı, 
Teftiş Kurulu Heyetinin huzurunda açık otu
rum yapılmıştır. Herkes rakamlarını dökmüş, 
teklifler ortaya konulmuş, ondan sonra da Eric-
aon firmasının asıl sahipleri, biz yanılmışız, 
bizi yanıltmışlar, ihale çok yerinde olmuş, te
şekkür ederiz, demişlerdir. Bu fiilî hareketle de 
arkadaşımız, onun gibi düşünen ve bu firmanın 
'avukatlığını yapanlar avukatlıktan azledilmiş
tir. 

ISAMI BİNtCtOĞLU (Manisa) — Bir zabıt 
tutulmuş mu, böyle bir toplantı yapılmış mı? 
Öyle kafadan atmayın. 

İSMET ANGI (Devamla) — Sayın arkada
şım oturduğu yerden de ithamına devam edi
yor. 

'SAMİ BİNlOtOÖLU (Manisa) — Bir millet
vekilini bir firmanın avukatı olarak itham ede
mezsiniz. Milletvekili olarak haysiyetine doku
nur böyle bir söz. Öyle ise sizde Kanada firma
sının avukatısınız. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmiyelim. 
İSMET ANGI (Devamla) — Ben sizi bir 

menfaatin üzerine avukatlık yaptığınızı söyler
sem milletvekilliği haysiyetine tecavüz etmiş 
olabilirim. Yakinen tanıdığım sizin hiçbir men
faat karşılığı böyle bir şeyi yapmıyacağmıza 
inanırım. Sözlerimin başında da bunu söyledim. 
Milletvekilinin ve Meclisin haysiyetine en az si
zin kadar hürmet eden bir arkadaşınız olarak 
hiçlbir milletvekilinin menfaati için böyle bir 
şeyin avukatlığını yaptığı töhmeti altında bıra
kacak haysiyetsizliğin içinde asla olamam. 

SAMİ BtNİCÎOĞLU (Manisa) — Hiçbir 
milletvekili, hiçbir firmanın avukatlığını yapmaz, 
bir saattir avukatlıktan bahsediyorsunuz. 

İSMET ANGI (Devamla) — Sayın arkadaşım, 
biz sizi burada kemali sükûnetle, kendinden ve 
yapılan işlerden emin olan insanların huzuru 
içinde dinledik, hiçbir ithamımıza hiçbir tecavü
zünüze cevap vermedik. 

SAMİ BİN1C10ĞLU (Manisa) — Kimseyi 
tahrik etmedik, kimseye tecavüz de etmedik siizin 
gibi. 

İSMET ANGI (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, gazetelerdeki arkadaşımızın beyanı 
bir ihbar telâkki edilmiştir. Bahsettiği vesika, 
sahte olup olmadığı tetkik edilmek üzere, savcı
lığa intikal etmiştir. Malûmatına defalarca mü
racaat eden savcılığa gidip de bildiklerini niçin 
ifade etmemiştir? 

SAMİ BİN1C10ĞLU (Manisa) — Aynı vesi
ka Bakana da gönderilmiştir. Bakan yapsa idi 
bu işi. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Binicioğlu, 
karşılıklı görüşme diye bir usul yok. Söz istedi
niz sövlersiniz fikirlerinizi. 

İSMET ANGI (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, takrir sahibinin .güttüğü hedef apaçık 
görülmektedir. Demode olmuş usullerle iktidarı 
ve müesseseleri halş gözünde düşürmek, kötülük
lerle savaşan kahraman edasiyle oy toplama tak-
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tiği kimsenin gözünden kaçmamıştır. Takrir 
sahibi Anadolu Ajansına verdiği beyanatta mü
esseseleri en ağır dillle itham ederek, güvenilir 
kaynaktan aldığını söylediği bir fotokopiyi gaze
tecilere göstermiş, iddiamın delili budur, de
miştir. Mütaakıben de bu vesikanın bir foto -
montaj olması ımömkündür şeklinde konuşmuş
tur. Kendisinin şahsi bir gayreti olmadığı. bu 
önergeyi bir parti politikası olarak ortaya kov
dukları sonradan yapılan bâzı yayınlarla ortaya 
çıkmıştır. Size bunlardan bir tanesini arz 
edeceğim. 

«Asîl Türk gençliği, gerçek milliyetçi karde
şim» iddialarını sıralamış, altta da, «Tanrı Tür
kü korusun» demiştir. Bu vesikanın C.K.M.P. 
Geneli Merkezinin propagandasını idare eden ar
kadaşlar tarafından basıldığı aşikârdır. Evet 
arkadaş!arım, Tanrı Türkü korusun diyoruz hep 
beraber, ama kimlerden? Milleti bölenlerden iki
lik yaratanlardan, müesseselere veya şahıslara 
iftira etmekle kendilerine havat yolu ariyan in
sanlardan Tanrı Türkü korusun, diyoruz. 

ıSavın takrir sahibi umumi efkârdan yazılar» 
yazılardan yapılan dedikodulardan bahsetmek
tedir.. Bunlara ıson vermek için bu önersrevi ge-

« tirdigini söylemektedir. Ben buna inanır görü
nüyorum ama, kendisinin sonradan eritmiş oldu
ğu -parti avm inamç içinde midir? Bunu da sim
di gön'isecegiz. Bunun için meseleyi kürsüce 
getirmişler. Gazetelerde yazılan yazılan kim 
yazdırır? Kim vanıar bu dedikoduları? Bu sual
lerin cevaibını bulmaımız lâzımı. Elimizde tipik 
misaller var. Size şimdi birkaç tane mecmua 
ıpifatevfvepo'î.m. Ben arkadaşımın buna alet oldu^n 
iddiasında delilim. Ama, bu hareketleri vasıta 
etmek suretiyle kendisinin vatanıma, olan, mem
leketine olan sevicisinden istifade eden gözü 
açıkların bul un dudunu da zannedebiliriz. Ook 

• dikkatle takibedilecek hâdiseler ortaya çıkacak. 
ondan sonra biz mi haklı vız, yoksa Savın Bi
ni ci'o&lu arkadaşımız mı aldatılmıştır, o meydana 
çıkacak. 

Muhterem arkadaşlarım, bir mecmuanın, tirajı 
300 ü, 500 ü geçmiyen bir mecmuanın 55 nci sa
yısında «Bu büyük skandal karşısında sayın 

. millatyekilleri, -sayın senatörler niçin susuyorsu
nuz?» manşeti atılıyor. Gariptir, buradaki iddia
lar, takrir sahiplerinin iddiaları, Ericsson'un id
diaları aynı. Bilmiyorum, bir tesadüf mü? Se

bep nedir? Bu mecmuanın milletvekillerine, bu 
kadar büyük ithamla «neden susuyorsunuz » di
yerek müdafaasını yaptığı iddiaların sahipleri 
kimlerdir? Onları göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; hiçbir mecmuaya, hiç
bir müessese bu kadar geniş ilân vermez, Erics
son'un bundan sonraki 'sayılarda 6-7 sayfayı tam 
olarak kaplıyacak şekilde ilânları var. 

Muhterem arkadaşlar, dedikodu yapılır, bu 
memlekette dedikodunun kesileceğini zannediyor
sanız aldanırız. Çünkü, yaşamak için, var ol
mak için dedikoduyu dayanak alanlar, istet' bir 
teşekkül olsun, isterse fert olsun, daima dediko
duyu yapacaklardır, işte biz onun için divoruz 
ki, Tanrı bu şekilde dedikodulardan Türkü ko
rusun. (A.P. sıralarından «Hanıgi mecmua?» ses
leri) Kemalizm mecmuası, ismi mevzuubahis de
ğil, bunu çıkaranların. Yani, zarfına bakmayın, 
mazrufuna bakın. 

Benden evvel konuşan parti sözcülerinin söz
lerine de kısaca değinmek isterim. 

C.H.P. nin Saym Sözcüsü, cok geniş yaptığı 
kavuşmasında, zabıtlardan not hailinde çıkardığım, 
'beljki kelimelerde noksanlık vardır, ama meali 
sövledir : «Yabancı sermayeyi teşvik Kanununun, 
^elecek vahancı sermayenin memleket menfaatine 
olması ve bir tekel yaratmaması hususlarını 
ifade etmiş olmasını ele alarak yani, kanunun 
bevanını ele alarak, kurulması takarrür etmiş 
mi an telekomünikasyon fabrikasının, bu konu
da başka bir fabrika kurulamıyacağı mânası
nı çıkarmak, bir inhisarcılık yaratılıyor kana
atini de ortava kovmak suretiyle A.P. Baş
kanı ve Hükümet Reisinin bâzı bevanlarını da 
kendi -görüsüne' göre yorum!ıvarak bir kanitü-
lâsvon yaratma temavülünde olduğunu ifade 
etmesini de esefle karşılamamak mümkün değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar; bu arkadaşımızın, 
Türkiye'de kapitalizmin tarihini bilmiyor, malî 
•"•eva içtimai durumunu tetkik etmiyor telâkki 
«dilmesine imkân yoktur. Yalnız, gerçek sudur 
ki. vabancı sermayede memleket menfa a tilerinin 
^dnp-nnn bu kanunu çıkaranlar söyledikleri za
man Muhalefet Partisi Lideri, de Maras*ta, Ga-
"•ianten'te avnı şekilde söylemişti. Yabancı ser-
mavevi teşvik Kanunu gelirken. «'Türkiye'yi ka-
^i'Milâsvonlara, götürüyorlar» seklinde sövlemisti. 
Buna cevap olarak söylüyoruz ki,. Adalet Par-
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tisi iktidarı kapitülâsyonların her zaman olduğu 
gibi,, daima karşısmdadır. İmkânlardan fayda
lanarak, memleketin menfaatine uygun olan her 
türlü imkândan faydalanarak, memleketimizin 
medeni tesislerle donatılmasına ve onlara ka
vuşmasına gayret edilecektir. Hükümet etmek 
arkadaşlarım, idarei maslahat etmek demek de
ğildir. Hükümet etmek, mevcut imkânları zorla
mak, imkânlar aramak, geri kaldığı iddia edilen 
bu memleketi mamur hale getirmek, fukara diye 
edebiyatını yaptıkları milletin refaha kavuştu
rulmasının yollarını aramaktır. Adalet Partisi 
bu yoldadır arkadaşlarım. 

Arkadaşlarımı; Y. T. P. sözcüsü meseleyi de
rinliğine tetkik ettiler, ımükayeseleri yaptılar. 
Ondan sonra son* konuşan hatip de bu mukaye
seleri yaptı. Biz de bu mukayeseleri tekrar ya
parak zamanınızı almak istemiyoruz. Her iki 
hatibe de teşekkür ederiz. T. 1. P. ve M. P. nin 
sözcüleri, ortada bir dedikodu vardır, bu de
dikodunun kaldırılması iejin Mellis araştırıması 
yapılması teklifinde bulundular. Meselenin 
içyüzüne ğirımiyorlar, mukayesesini yapıp da 
biz buna kaani olduk demliyorlar. Açılsın bir 
Meclis araşltınması da ne olrusa olsun, zaman 
kaybedilsin. Evet arkadaşlar, zaman kaybedil
di. 6 haftadır burada bu ımesele görüşülmek
tedir. Dedikodular kalkacak diye memleket 
onenf aatlerini bu kadar incesine, uzunluğuna, 
derinliğine düşünen kişileri, uykularını kaybe
dip, sinirierli bozulurc asına çalışan şu bir avuç 
vatansever insanı, burada bu kürsüden dedi
kodu meselesi yapmak hiçbir zaman memle
ketin menfaatine değildir. BÜz bu yola gittiği
miz zaman arkadaşlarum, yatırımları yapacak, 
bu büyük müesseselerin projelerinin altına imza
sını atacak Devlet memuru bulamayız. Bunun 
acısı çekilmiştir bu memlekette, 'iftira furya
sının verdiği korkaklık hâlâ ımamleketin se-
ımalarından, dairelerinden köşelerinden git-
»memişth'. 

FUAT ULUÇ (Mardin) — Porselen mesele
sinde olduğu gibi. 

ÎSMET ANGI (Devamla) — Porselen me
selesini yakında göreceksiniz. 

SAMİ BİNÎCÎOĞLU (Manisa) — Demek 
oluyor böyle şeyler? 

ÎSMET ANGI (Devamla) — Olmaz demi
yoruz. Ama, bir delile istiinadedip getirin, diyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, vakit çok geç olduğu 
için mukayeseler yapmak yoluna gitmedim. 

Son söz olarak şunu söyüyeceğim ki, biz 
eğer mlilletin temsilcileri olarak müesseselerin 
şeref ve itibarını korumazsak, vazifelileri böy
lesine ciddiyetten mahrum ithamlarla iş göre
mez hale getirirsek Türkiye'de ihale kararı ve
recek bir ımüessese ve bu kararın altına imza 
atacak bir Devlet memuru bulmak güçlüğü ile 
karşı karşıya kalırız. Murakabe vazifesini su
iniyetle istimal edenler, 'Türk âmıme vicdanın
da sadece kendilerini mahkûm ederler. A. P. 
grupu olarak şeref ve haysiyetlerin uluorta it
hamlarından masun tutulmasına taraftarız. 
tertip ve iftiranın karşısındayız, karşısında 
olacağız. Saımimî (murakabenin de her zaıman 
yanındayız. Bu itibarla A. P. Grupu olarak 
takririn redfli istikametinde oy kullanacağımı
zı saygılarıımla arz ederim (A. P. sıralarmran 
alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. adına Turgut Altun-
Ikaya. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) ^ - Sa
yın Başkanını, Hükümetin bu konuda Ihenüz 
no'ktai nazarını alamadık. Hükümet konuşa
cak olursa bilgi sahibi oluruz. 

BAŞKAN — Böyle bir şey yoktur efendim. 
Hükümet isterse konuşur, istemezse konuşmaz. 
«Bilmüzakere yapmaya karar verilir» diyor... 

Şimdi istemiyor musunuz efendim? 
TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Şim

di istemiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Binicioğlu. 

SAMI BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, telekomünikasyon 
sanayiâ ihalesi ile ilgili olarak yüksek huzuru
nuza getirmiş olduğumuz Meclis araştırması 
talebi üzerine konuşan değerli arkadaşlar ve 
parti sözcülerinin bu husustaki kanaatlerini 
dinledik. 

Sözlerime başlamadan evvel bilhassa M. P. 
den ayrılan ve halen tarafsız bulunan Sayın 
arkadaşım Memduh Erdemir'in bu kürsüden 
bana kürsü terbiyesini, kürsü âdabını haturlat-
masma ve böylece zımnen beni Yüce Meclisin 
bu kürsüsüne karşı âdap ve terbiye dişi 
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harekette bulunmuşuma gibi 'göstermesine 
kısaca cevap vermek istiyorum, kendimi bu 
şaibeden, bu ithaımdan tenzih etmek içlin 

iSaym Erdemir bugüne kadar ;bu kürsüde 
A. P. Gruıpuna öyle terbiye dışı, öyle âdap dışı 
ithamlarda (bulunmuştur ki, (hattâ bu yüzden 
tecavüze dahi ımâruz ikalmıştır. Sayın Erdemir 
burada birtakım namuslu Devlet 'memurlarının 
namus ve haysiyetlerine tarafımdan tecavüz 
edildiğini ifade ederken hiç hatırlamamıştır 
ki, kendisi !bu kürsüden Sayın Başbakanın 
Johnson'<un mektubunu 'Hürriyet Gazatesine 
sattığımı iddia etmişti 'bu kürsüde. (Alkışlar) 
Sayın Erdemir arkadaşımız burada ayağa kal
karak bu grupa karşı ağza alınımıyacak keli-
limeler söylemiştir. Ama, Allaha <çok şükür ki, 
'bugüne kadar ben bu kürsüden terbiye dışı ne 
bir arkadaşıma, ne başka bir kimseye 'bir söz 
aöylemiş değilim. Nihayet bu meseleyi 'gücümün 
yettiği kadar tetkik ettim, edindiğim kanaat
lere ve kendi tetkiklerime göre inandım ki, fon 
meselede millî menfaatlerimize aykırı hususlar 
var. 

Arkadaşlarımın konuşmalarınıda bilhassa na
zarı dikkatimi çeken husus şu oldu: Yani, biz 
PTT idareoilerinli 'karalamak, lekelemek, suç
lamak, âdeta bu maksatla fon .meseleyi buraya 
getirmişiz, gibi konuştular. Ben PTT idareci
lerini tanımam, dostluğum, düşmanlığım da 
yoktur. Yalnız şunu belirtmek isterim ki, bu 
memlekette kurulmamış sanayi kollarında ti
caret yapan (bütün yabancı flirmalar, Ericsson'u 
olsun, LMT si olsun, (bilmem nesi olsun, elbet-
teki bu memleketin menfaatlerini düşümmiye-
ceklerdir. Bu yabancı firmalar cihetteki evvelâ 
kendi menfaatlerini düşüneceklerdir. Binaenal
eyh, bu böyle olumca 'buraya samimî bir kana
atle bir meseleyi ıgetiren bir milletvekilini 
Ericsson'un avukatı, veya firmanın, bu firmanın 
avukatı diye itham etmek, (hem milletvekilliği 
haysiyetime ve hem 'de bu Parlâmentonun hay
siyetine (bir darbe olıır ve hiç de yakışık olmı-
yacak Ibir itham olur. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu memlekette 
miletvekilleri 'olarak bütün meselelerde ve hat
tâ en uıfak bir meselede dahi çok hassas ol-
malk mecburiyetindeyiz. Şimdi şurada hepimiz 
biliyoruz; içinde yaşadığımız şu cemiyetin ah
lâki durumunu biliyoruz. Devlet daire

lerini Devlet memurlarını ve Devlet 
nüesseselerini lekelemek, küçültmek, hal
kın nazarından düşürmek gibi bir şeyi asla 
kabul etmeyiz. Fakat vatandaşın Devlet daire
lerinde nelerle karşılaştığını ve maalesef ida
rede, bozuk olan idarede, ıslâha muhitaoolan bu 
idarede nelerin döndüğünü milletvekilleri ola-
•ak 'hepiniz çok iyi bilirsiniz. Ben Ibirçok müta-
ahhitlerin işlerini teslim edebilmek için neler 
yaptıklarını, nelere başvurduklarını duymuş, 
İmlemiş şahit olmuş bir insanım. Binaenaleyh, 
bozuk düzen idare ve cemiyetimizi ıkapsıyan alh-
'âk buhranı devam ettiği ımüddetçe biz millet
vekilleri olarak halkımızın, ımilletimizin men
faatlerini koruyabilmemiz için elbetteki şüp
heci olacağız. Şüpheci olmak demek, birtakım 
insanları lekelem'eJk, birtakım namuslu, dürüst 
memurları itham etmek demek değildir. Bilâ
kis, bu ıgilbi araştırma taleplerinde, bu gibi 
meselelerde namuslu, dürüst, kendisine (güvenen 
memurlar hiçbir endişe duymazlar, alınları 
açık olarak her 'zaman (hesaplarını verirler. An
cak endişe duyacak olanlar kendilerinden emin 
olmıyanlardır, hesap veremiyecek durumda 
olanlardır. Mahkemelere her ıgün yüzlerce va
tandaş suçlu olarak sevk edilir, savcılar birta
kım suçları öğrendikleri zaman zanlılar hak
kında dâva açarlar ve o vatandaşlar 'mahkeme
lere sevk odilir, bereat ederler. Binaenaleyh, bu
rada bizim yaptığımız, milletvekili olarak Ana
yasanın bize tanımış olduğu murakabe yetki
mizi kullanıyoruz.. Şu meselede tereddütleri
miz vardır, bu meselenin aydınlanması lâzım 
ve bu (hususta bir (Meclis araştırması açılsın, 
diyoruz. Bir 'gensoru önergesi vermiyoruz, Hü
kümeti suçlamıyoruz. Bu mesele araştırılsın, 
bir neticeye varılsın diyoruz. 

Biraz evvel burada konuşan Sayın A. P. 
sözeüsü arkadaşımız, bunların matbuatta yer 
alan dedikodulardan ibaret olduğunu söyledi
ler. Şunu kabul ©tmemiz gerekir ki, bugün 
Türkiye'de bir basın vardır. Bu basın, Basın 
Kanununa ve Anayasaya göre kendisine tanın
mış olan haklardan istifade eder ve yazar. Bu
rada bir Kemalizm Dergisini, tiraji 300 oldu
ğunu iddia ettikleri bir Kemalizm Dergisini 
ele alarak bunların dedikodulardan ibaret ve 
o firmadan reklâm aldığı için, menfaat temin 
ettiği için yazıyor demek ve böylece basın men-
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suplarını, basını böyle menfaatler için hareket 
edecek kimseler olarak suçlamak da doğru bir 
hareket değildir. 

Yalnız Kemalizm Delgisinde değil, Tercü-
ıman Gazatesinde ıSayın Ahmet Kabaklı da bu 
meseleye ıgeniş yer vermiştir ve birçok yazılar 
yazmıştır. ıSon Havadis Gazatesinde de çıkmış
tır birçok yazılar, Cumhcuriyet Gazetesinde 
çıkmıştır. Hattâ ben bu mesele ile ilgilenme
den evvel matbuatta ıgeniş bir şekilde bu me
sele ele alınmıştır. Matbuatta <geçen hafta ta
rihleriyle arz ettiğim ıgazatelerde çıkan haber
ler ve yazılar yalnız ibenim beyanatımdan ibaret 
değildir. Benim 'beyanatlarım, bu söylediklerim 
içinde nihayet çok az bir yer tutar. Matbuat 
uzun zamandan b-eri 'bu meseleyi işlemiştir. Ka
nada firması haklidir, Ericsson şudur haksız
dır... Mesele, bu işe ıgiren firmaların haklı ve
ya haksız oluıp olmadıkları meselesi değildir. 
'Burada millî menfaatlerimize aykırı Ibir durum 
var mıdır? Millî menfaatlerimizin âtisi bakı
mından biz meseleyi tetkik ediyoruz. Meselâ 
yüzde 51 hisse meselesi. Değerli arkadaşlarım; 
A. P. sözcüsü 'bundan evvelki iktidarlar zama
nında da yabancı sermayeye yüzde 70 nisbetin-
de imkân sağlandığını ifade ettiler. Ama, onun
la jbunun arasında fark görüyoruz. Burada 
% 51 ihlisse kayıtsız, şartsız rey hakkı da dâhil 
olmak üzere ebediyen yabancı firmaya terk 
edilmiş bulunuyor. Dense ki, 10 sene, 20 sene, 
30 sene sonra bu hak tamamen yerli sermayeye 
avdet edecektir, o 'zaman tabiîki doğrudur, hak
lı olabilirler. Fakat burada, bizim bilhassa zihni
mizi kurcalıyan mesele % 51 hassenin ve rey 
hakkının devamlı olarak, ilelebet yabancı fir
mada bırakılmasıdır. Peki bu yabancı firma 
PTT ile ortak, PTT nin bu ihaleyi yapmış olan 
idarecileri, kurulacak olan bu şirkete idare mec
lisi üyesi olarak tâyin edildiler. Fakat PTT bu
rada ne derece söz sahibi olabilecektir ? Mali
yet fiyatları nasıl tesbit edilecektir? Bu firma
nın müşterisi kimdir, 'kim olacaktır? Bu fab
rikanın müşterisi kimdir? PTT hem ortak, hem 
•alıcı, hem de satıcı durumunda. 

Sonra, yerli sermaye artsa dahi, yani za
manla yerli sermaye çoğalmış olsa dahi rey 
ıhakkının münhasıran ve devamilı olarak bir 
yalbancı firmaya terk edilmesi millî menfaatle
rimize uygun düşer mi? 

Kapitülâsyon meselesi. Kapitülâsyonlar da 
'm şekilde kurulmuştur. Yabancı firmalarım, 
yaJbancı sermayenin kayıtsız şartsız hâkimiye
tine dayanarak bu memlekette birçok iş saha
ları bunlara terk edilmiş, Düyunu Umumiyeler 
neydana ıgelmiş ve nihayet Oumlhuriyet Hükü-
neti bu kapitülâsyonları ortadan 'kaldırmış
tır. 

Sayın arkadaşımı, kapitülâsyondan bahsedd-' 
Ünce bu bir sol ağızdır diyorlar. Böyle şey 
)lamaz, kapitülâsyonları hiçbir Türk ferdi ve 
lamarmda Türk kanı taşıyan hiçbir Türk iste-
nez. Bu kapitülâsyonları istetmemek milliyetçi
liğin ta kendisidir. Milliyetçi olan insan kapi
tülâsyonun karşısındadır. Biz daha uzun müd
det maalesef bu yalbancı etkenlerin tesiri al
tında kalacağız. Fakat millî menfaatlerimizi 
korumak için de çok hassas olmamız iktiza et
mektedir. Bizim bütün telâşımız ve bütün sa
mimiyetlerimizle meseleleri buraya (getirişimiz 
bundan ileri 'geliyor. Yoksa ben PTT, Umum 
Müdürünü suçlu olarak burada halka tanıtmı
şım, yarın suçsuzluğu meydana çıkacak olan 
bir insanı ben niye suçlıyayım? Benim bunda 
ne menfaatim olur, yaihut partimin ne menfaa
ti olur böyle bir teşebbüs de? Anayasanın bize 
tanımış olduğu salâhiyetler var, murakabe 
hakkimiz, murakabe salâhiyetimiz vardır. Eğer 
biz buraya .getirdiğimiz meselelerde kalkar da 
sen şu firmanın avukatısın, sen ötekinin avuka
tısın, sen falanı karalamak için Iböyle yapıyor
sun dersek Anayasanın bu müessesesini artık 
ortadan .kaldırmamız gerekir. Bu Anayasa mü
essesesi Meclisin murakabe yapabilmesi için en 
büyük dayanağıdır. Bunu ortadan kaldırırsak 
ve böylece ithamlarla meseleleri (buraya getir
mekten değerli arkadaşlarımızı tereddüde dü-
şürürsek zaten ne salâhiyetimiz var M? Görü
yorsunuz Devlet .dairelerine yani, karşılaştığı
mız manzarayı hepiniz biliyorsunuz. Şurada da 
vazifemizi yapamazsak, şurada da hiç olmazsa 
idareyi murakabe edemezsek tamamen vatan
daşı, ahlâki buhran içerisinde bulunan Ibu ce
miyette 'kendi halinde bırakmış oluruz. Bina
enaleyh, .idare şunu bilmelidir 'M, Parlâmento 
her zaman kendisini murakabe edecektir ve en 
ufak bir hatayı dahi bağışlamıyacaktır, bu kür
süye getirecektir. Bunu idare böyle Ibümelidir 
ki doğru yolda yürüsün. 
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Hepimiz insanız, hepimiz bâzı menfaatler 
karşılığı bâzı yollara düşebiliriz. İnsanlığın ya
radılışlında taşıdığı birtakım zaıflar onu kötü 
yollara sürükler. Fakat cemiyet, fertler birbi
rini kontrol öderse, ferltler 'birbirlerinin ıgünah-
larını, kötülüklerini ıgizlemezse, yüzlerine vu
rursa ve ibirbirleriıni kontrol 'ettiklerini bilirler
se,'.mümkün olduğu kadar kötü yollardan ken
dilerini salkınırlar. 

BAŞKAN •— Sayın Binicioğlu Ibir dakika
nızı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce 'Heyetinizin 
dalha evvelce ittihaz ettiği bir ıkarar (gereğince 
Meclis araştırması ve ıgenel 'görüşmeler saat 

1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kutftel? Burada. 
Sayın Tanım Balkanı? Yok. Balkan 'bulunmuadığı 
cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontrolü fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın 7nahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

BAŞKAN — Sayın Altkunkaya? Burada. 
Sayın Tarım Bakamı? Yok. Bakan ibulunımadığı 
cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

Muhıterem arkadaşlarıım, Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri kanun tasarısı için yapılanı açık oyla
ma devaım etmektedir. Oylarını kullanmamış ar
kadaşlar varsa lütfen oylarını Skullaınsınlar. 

3. — Siyıop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanların adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/235) 

118,00 e kadar 'görüşülecektir. Bu saaıt 'gelmiş 
'bulunuyor. ıSayın Binicioğlu, sizden istirlham 
ediyorum, eğer uzunsa sonra deryam edin. Bir 
iki dakika içinde 'bitirecekseniz, nihayet beş da
kika içinde lütfen bitirin. 

SAMİ BİNİOİOĞLU (-Devamla) — Sonra 
devam edeyim ıSayın Başjkaınım. 

BAŞKAN — Peki efendim, şu halde Sözlü 
sorulara geçiyoruz. 

Söz sıralarım arz edeyim efendim, l)ir yan
lışlık olmaması ilcin söz sırası 'Sayın Ulaştırma 
Bakanındadır, sonra C. H. P. Gırupu adına Tur
gut Altınkaya, sonra Abbas Çetin ve Memduh 
Erdemir'dedir. 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi buralda. Sa
yın Tarımı Bakanı yak. Bu itibarla sorunun <gö-

, rüşülmesl tehir edilmiştir. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karamsar) — 

Sayın Başkanı lııiçjfair Ibalkan yok. 

BAŞKAN — Usul Ibu efendim. Bakan yok 
diye blirleşknli kapıyaımaım. ki. Efendim gündem 
elimde, zaplta geçecek, ibir muamele görecek bun
lar. 

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/259) 

BAŞKAN — Sayın soru sahilbi? Buradalar. 
Çalışma Bakanı yok. Sorunun görüşüLmesi erte-
lenmiştiir. 

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere

ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip 
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/292) 

BAŞKAN — Beş 'numaralı soru saMlbi Sa
yın Fethi Çe'ldlkbaş izdmlildİT efendini. Bu sebeple 
sorunun görüşülmesi ertelenımişltd'r. 

6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Pamukkale'nin köylüler tarafından kesilen su-

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma bakanların
dan sözlü sorusu. (6/296) 

BAŞKAN —• Sayın Reşat özarda? Burada. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Turizm ve Tanıt
ma bakanları? Yok. Bakanlar bulunmadığı ci
hetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

7. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız? Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı 
cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

8. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/300) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız? Burada. 
Turlam ve Tanıtma Bakanı? Yok. Bakan bulun
madığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiş
tir. 

9. — Van Mileltveküi Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağına dair, Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/301) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Sayın 
Bakan yok. Bakan bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmeği ertelenmiştir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahlsar) — 
Sayın Başkan, zabıtlara geçiyor, hom onlar meş
gul oluyor, hem zatıâliniz. Bir tök bakan geldi 
diğerleri burada yok. 

BAŞKAN — Olmaz böyle şey Sayın Aka
lın. Olmaz böyle şey. Sayın Akalın zatıâliniz 
sabredemiyorsanız siz de çıkın efendim bunun 
usulü budur. 

10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol
dan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir 
çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/302) 

BAŞKAN — Sayın Soru sahibi buradadır. 
Sayın Bayındırlık Bakanı yok. Bakan bulunma
dığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiş
tir. 

11. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlt-
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair, Turizm Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Sayın Ta
rım Bakanı yok. Bakan bulunmadığı cihetle so
runun görüşülmesi ertelenmiştir. 

12. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yil-
maz'm, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüccar elin
de bulunan incirlerin, bozulmadan, değerlendi
rilmesi için her hangi bir tedbil alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/304) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Komal Yılmaz? 
Yök. Soru sahibi iki birleşim üat üste bulun
madığı cihetle soru düşmüştür. 

13. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/305) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre? 
Burada. Sayın Başbakan? Yok. Sayın Başbakan 
bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi erte
lenmiştir. 

14. — Trabzon Milletvekili AH Rıza Vzu-
ner'in, Amerika - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdumuza 
girmesine neden ve nasıl izin verildiğine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/306) 

BAŞKAN — Sayın Uzuncr?. Burada. Sa
yın Dışişleri Bakanı? Yok. İlgili Bakan bulun
madığı cJhotlc sorunun görüşülmesi ertelenmiş
tir. 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazatesinde «Sokaktaki Adam-» 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 38 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/310) 
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BAŞKAN — Saym soru sahibi burada. İlgi
li Bakan yok. Bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

16. — Afyon Kavahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'ın, Hazine adına tesbit ve tescili yapı
lan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/311) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi buradalar. 
Köy İşleri Bakanı yok. Baıkan bulunmadığı ci
hetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

17. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'ın, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 
için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna 
dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/312) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradadır. İlgili 
bakanlar bulunmadığı cihetle sorunun görüşül
mesi ertelenmiştir. 

18. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin 
yeraltı sularından istifade edebilmeleri için bir 
plân veya bir tedbir olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/314) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan? Burada. Ta
rım Bakanı? Yok. ilgili Bakan bulunmadığı ci
hetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

19. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç 
aded ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/315) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan? Burada? İl
gili Bakan? Yok. Sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

20. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçına 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün içme suyu işinin programa alındığına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/316) 

BAŞKAN — Saym Bozdoğan? Burada. 
Sayın Köy İşleri Bakanı? Yok. Sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

21. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT ye ait 
telefon teli ile kurşunlu kablolardan ne kadarı
nın hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu. (6/317) 

BAŞKAN — Saym Bozdoğan? Burada. Sa
yın Ulaştırma Bakanı? Yok. Sorunun görüşül
mesi ertelenmiştir. 

22. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında , ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/323) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi burada. Ça
lışma Bakanı ve Devlet Balkanı yok. Sorunun 
görüjiülmcüi ertelenmiştir. 

23. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er
kincin, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andlaşması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken 
keş'f çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/324) 

BAŞKAN — 23 ncü sırada bulunan soru sa
hibi Sayın Feridun Cemal Ei'k'n izinlidir. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi ertelenmiş bir. 

24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına dair, Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/327) . . . , ' • 

BAŞKAN — Saym soru sahibi burada. Sa
yın Başbakan yok. Sorunun görüşülmedi ertelen
miştir. 

25. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yilmaz'-
ın, Ege'nin bâzı' yerlerinde, tütün ekicilerinin 
malını birkaç liralık kaparo karşılığında kapa
tıp ve sonra bir daha görünmiyen alıcı fimla
lar yüzünden zarar gören ekicilerin zararına 
mâni olacak tedbirlerin neden alınmadığına dair 
Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu. (6/331) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi yök. Soru 
saihObi iki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle 
sorusu düşmüştür. 



M. Meclisi B : 143 19 . 7 . 1067 O : 1 

, 26. •— Kars Milletvekili Muzaffer Samil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büjük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Milî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

27. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lü'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlvjacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

BAŞKAN — 23 ve 27 nıımralarda yer alan 
soruların sahibi iz'jnli oldukları cihotle sorula
rının görüşülmesi ertelenmiştir. 

28. — Trabzon Milletvekili AV. P.ıza TJzunef-
in, Tarım arazisi yeterli olmvjan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi burada. Sa
yın Tarım Bakanı yok. Sorunun görüşülmesi er
telenmiştir. 

29. —- Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'ın, Amasya Kız tlköğretmen Okulu Müzik 
öğretmeninin bakanlık emrine alınması sebe
bine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/342) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Yok. Soru 
sahibi üst ü^te iki birleşim bulunmadığı cihetle 
sorusu düşmüştür. 

30. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzun-
er'in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

BAŞKAN — Sayın soru sahJbi burada. Sa
yın Ticaret Bakanı yok. İlgili Bakan bulunma
dığı cihotle sorunun görüşülmesi ertelenmiş
tir. 

31. — Manisa Milletvekili Muammer Dirild
in, Gümrük Resmi ödenmemiş kaçak eşyaların, 
yurdumuzun muhtelif bölgelerinde, serbestçe 
satışa arz edilmesine neden mâni olunmadığı

na dair Maliye, Gümrük ve Tekel bakanların
dan sözlü sorusu. (6/344) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Yok. Üst 
inte iki birleşim bulunmadığı cihetle soruları 
düşmüştür. 

32. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
A. P. Genel Başkanı olarak, A. P. Ankara 11 
Başkanlığında yapılan konuşmada söylenen 
sözlerin kime veya kimlere müteveccih oldu
ğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/34Ğ) 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley?... Yok. Sa
yın soru sahibi üst ibte iki birleşim bulunma
dığı cihetle sorusu dürmüştür. 

33. — İstanbul Milletvekili Orhan BirgiV-
in, İller Bankasında görevli sekiz memurun, 
son günlerde, Ankara dışında başka görevlere 
tâyin edilmeleri sebebine dair Başbakandan ve 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/346) 

BAŞKAN — Sayın Blrgit?... Ydk. Soru sa
hibi üst üste i'ki birleşim 'bulunmadığı cihetle 
sorusu dürmüştür. 

34. — Ankara 3Iilletvekili İbrahim Sıtkı Ila-
tipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksiz'i, komünist 
ajanı gösteren gizli haberler bülteninin gaze
telere kimin tarafından verilmiş olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/347) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi izinli oldu
ğu olhotle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

35. — Samsun Milletvekili Vyas Kilıç'ın, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür tâ
yininden haberdar ounup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/348) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Burada. Ti^ 
carot Bakanı yok. Sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

36. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Spor - Toto ve Loto'nun Millî Piyango İdaresine 
bağlanması hususunda her hangi bir hazırlık 
yapılmış olup olmadığına ve bu konuda ne dü
şünüldüğüne dair Devlet ve Maliye bakanlatm-
dan sözlü sorusu. (6/349) 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga? Yok... 
Soru sahibi bulunmadığı crbötle bir defaya mah
sus olmak üzere soru ertelenmiştir, 
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37. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Toledo güreş kafilesine güreşçilerden 
başka katılanların adedine, oradaki görevlerine 
ve alacakları döviz miktarına dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ıri sözlü cevabı. 
(0/350) 

BAŞKAN — Sayın Bahattin Uzunoğlu? Bu
rada. Sayın Devlet Bakanı? Burada. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
A$ağıda'ki sorumun Devlet Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. 

Bahattin Uzunoğlu 
Samsun Milletvekili 

Toledo güreş kafilesine güreşçilerden başka 
gidenlerin adedleri, kimlikleri, alacakları döviz, 

oradaki görevleri, gidiş ? dönüş yol ve harcırahla
rı kaç lira tutacağı? 

Kafiledeki sporcuların dışındaki k'şilerin bu
güne kadar ne kadar seyahate katıldıkları? Ve 
bundan Türk sporunun gördüğü faydalar? Bu 
gibi sportif temaslara d'ğer zengin Devletlerin 
kaç kişi ile iştirak ettikleri? Ve bizimle mukayese
si yapıldığında sporcular dışında gidenlerin faz
la ölüp olmadığının? Bu fakir milletin bütçesi-
riin keyfî ve turistik seyahatlara tahammülü var 
mıdır? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kâmil 
Ocak, buyurun. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Ga
ziantep) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, Sayın Bahattin Uzunoğlu'nun tevcih-buyur
muş oldukları sorulara, sırası ile arzı cevabedi-
yorum : 

1. — Güreşçilerimizin dışında Millî Güreş Kafilemizle birlikte Toledo'ya gidenlerin adedi; be
şi idareci, üçü antrenör, dördü hakem, biri müşahit, biri doktor, biri de masör olmak üzere 15 tir. 

2 . '— Bu kişilerin kimlikleri ve kafiledeki görevleri şudur. 

Adı Soyadı 

Cihat Uskan 
Vehbi Emre 

Yavuz Bayraktar 

Ali Ulvi Tural 

Şcrafettin Kasım Hocaoğlu 

Melih Sezer 

Cahit Yıldız 
Celâl Atik 
Nasuh Akar 
Mehmet Oktav 
Alp karabiber 

Ali Mçrdoğan 

Kimliği 

(Güreş Federasyonu Başkanı) 
Serbest Eski Güreş Federasyonu 
Başkanı 
Güreş Federasyonu üyesi 
Gazeteci 
Gazeteci 

Beden T. Gn. Md. lüğü Muhasebe 
Müdürü 
İşçi Sigortaları Hastahancsi Dok
toru 
Serbest 
Güreş Federasyonu Başantrcnörü 
Güreş Federasyonu Antrenörü 
Gürcı Federasyonu Antrenörü 
GüreT Federasyonu İkinci Baş
kanı 
Kocaeli Beden Terbiyesi Bölge 
Müdürü 
Beynelmilel güreş hakemi 
Güreş Federasyonu mütehassıs 
üyesi 
Beynelmilel güreş hakemi, Eski
şehir Devlet Demir Yolları Fab
rikasında görevli 

Kafiledeki görevi 

Güreş Kafilesi Başkanı 
Beynelmilel Güreş Federasyonu 
(FİLA) İkinci Başkanı 

İdareci 
Bcten Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Müşahidi 

Mutemet 

Doktor 
Masör 
Antrenör 
Serbest güreşte antrenör 
Greko - Romendc antren ört 

Minder âmiri 

Müsabaka hakemi 
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Aidi Soyadı Kimliği ; 
.—_ Kafiledeki görevi 

Hasan Bozbey Beynelmilel güreş hakemi, müsa
baka hakemi, Şeker Şirketi Ge
nel Müdürlüğünde görevi Müsabaka hakemi 

Kemal Erkmen Güreş Federasyonu Merkez Ha
kem Komitesi Üyesi, Beynelmilel 
güreş hakemi, serbest Müsabaka hakemi 

Ümit Demirağ Güreş Federasyonu Merkez Ha
kem Komitesi üyesi, Beynelmilel 
güreş hakemi, İstanbul Belediyesi 
Orman Mühendisi Müsabaka hakemi 

3. — Bahis konusu 15 kişinin alacakları dövin miktarı ise şöyledir : 
a) Bunlardan 6 kişi şahıs başına, yurt dışında kalacakları 18 günün 8 günü için seyahat ve 

ikâmet yevmiyesi olarak 160.— TL. sı (160.— TL.X8—1 280.— TL.) geri kalan 10 gün için ise 45.— 
TL. sı (45. TL.X10=450) hesabı ile 1 730.— TL. sı cem'an 10 380.— TL. sı), 

b) Geri kalan 9 kişinin ise iaşe ve ibatesi Teşkilâtımızca karşılandığından, şahıs başına, se
yahat ve ikâmet yevmiyesi olarak günde 160 liradan yurt dışında kalacakları 18 gün için 2 880 li
ra hesabı ile 25 920.— TL. sı 160X. 18X9=25 920 TL. karşılığında döviz alacaklardır. 

Toplam olarak 15 kişinin 18 günlük seyahat ve ikâmet yevmiyesi 35 959 78.— TL. dır. Ara
daki 321 11 LT. sı pul parası olarak kesilmiştir. 

4. — Beher kişinin Ankara - Toledo gidiş - dö ılış uçak masrafı 7 697.— TL. dır. Buna göre, 15 
kişinin uçak yol masrafları tutarı 115 455.— TL. na baliğ olmaktadır. 

5. — a) 15 kişinin seyahat ve ikâmet yevmiyesi tutarı, 35 959 78.— TL. sı döviz, 17 979 89.-— 
TL. sı da dış harcamalar vergisi (bu meblâğ, T.C. Merkez Bankasına ödenmektedir) olmak üzere 
ödenen miktar cem'an 53 980 67.— TL. dir. 

b) Bu kişilerin giriş - dönüş yol uçak masrafları ve yevmiyeleri tutarı ise cem'an 169 444 67 
TL. sı tutmaktadır. 

6. — Bahis konusu kişilerin Toledo seyahati dışında 1965 - 1966 yıllan içinde spor kafileleri 
ile birlikte katıldıkları seyahatlann adedi şöyledir. 

Adı Soyadı Seyahat adedi Seyahatin mahiyeti 

Cihat Uskan 6 1965 Güreş Turnuvasına iştirak 
Rusya - Tiflis 
1965 Güreş Turnuvasına iştirak 
Romanya 
1965 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası 
İngiltere 

1965 Dünya Greko - Romen Şampi/onMV ^j 
Finlandiya 
1965 Balkan Güreş Şampiyonası 
Bulgaristan 
1966 Avrupa Serbest ve Greko - Romen Şampiyo
nası - Almanya 
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Adı Soyadı Seyahat adedi Seyahatin Mahiyeti 

Vehbi Emre 

Yavuz Bayraktar 
Ali Ulvi Tural 
Şerafettin Kasımhocaoğlu 

Melih Sezer 
Cahit Yıldız 
Celâl Atik. 

Nusuh Akar 

Mehmet Oktav 

Alp Karabiber 

19G5 Dünya Serbest Güre:> Şampiyonası 
İngiltere 
1965 Dünya Grcko • Romen Şampiyonası 
Finlandiya 
1966 Avrupa. Serbest ve Grcko - Romen Şampiyo
nası - Almanya. 
Belirtilen süre içinde katılmamıştır. 
Belirtilen süre içinde katılmamıştır. 
1965 Dünya Grcko - Romen Şampiyonası 
Finlandiya 
1965 Talebe Olimpiyat1 ah - Macaristan 
196G Futbol Gençler Turnuvası - Yugoslavya 
Berrtile'i süre 'cinde katılmamıştır. 
1965 Balkan Güreş Şampiyonası - Bulgaristan 
1965 Dünya Serbest Güre:» Şampiyonası 
înrçlltcrc 
1963 Dünya Serbest ve Grcko - Romen Şampiyo
nası - Almanya 
1965 Güre", Turnuvasına iştirak 
Rusya - Tifüs 
196G Avrupa Serbest ve Grcko - Romen Şampiyo
nası - Almanya 
196G Avrupa Serbest ve Grcko - Romen Şampiyo
nası - Almanya 
19G5 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası 
İngiltere 
19G5 Dünya Greko - Romen Şampiyonası 
Finlandiya 
1966 Avrupa Serbest ve Greko .- Romen Şampiyo
nası - Almanya 

Ali Merdoğan I 196G Avrupa Şampiyonası Serbest ve Grcko - Ro
men - Almanya 

Hasan Bozbcy U 1965 Dünya Serbest Güre:» Şampiyonası 
İngiltere 
1965 Dünya Grcko - Romen Şamp'yonası 
Finlandiya 
1966 Avrupa Şampiyonası - Almanya 

—. Belirtilen süre içinde katılmamıştır. 
3 1935 Dünya Serbest Şampiyonası İngiltere 

1965 Dünya Grcko - Romen Şampiyonası 
Finlandiyfi 
1966 Avrupa Serbest ve Greko - Romen Şampiyo
nası - Almanya 

7. — Her spor kafi!esindeki idareci için olduğu gibi, Millî Güreş Kafilemizle Toled^'ya giden 
idareciler de kafile içinde bir görev almak suretiyle bu seyahate katılmışlardır. Kafileler içinde 
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yapılan görev taksimi normal ölçüler içinde kalr aktadır. Bu idareciler, kafilelerimizin yurt dışın
da en iyi şekilde temsil edilebilmesi 'İçin kendilerine düjen görevi yapmaktadırlar. 

Ayrıca, bunlardan teknik görev alnın olanlar, o spor dalında yurt dışındaki gelişmeleri de izle
mekte, edindikleri bilgi ve intibaları yurdumuza getirmekte, bunlardan ve göreneklerinden uygun 
olanları imkânlar ölçüsünde uygulama safhasına intikal ettirmeye çalışmaktadır. 

Her kafile başkanı, yurda dönüşünde verdiği raporda, Türk sporuna faydalı olabilecek husus
ları teşki'âta bildirmektedir. 

Bu şekilde birbirini tamamlayan ve bir kül teşkil eden faydaların ayrı ayrı belirtilmesinin güç
lüğü aşikârdır. Bununla beraber, yurt dışındaki örnekler gözönünde bulundurularak temel spor 
müessese!erinin kurulması için harcanan gayretler semere verdiği zaman müşahhas örneklerini sun
mak imkânı da hâsıl olabilecektir. 

8. — Bu gibi sportif temaslara katılan devletlerden hangilerinin zengin addedileceği hususunda 
farklı görüşlerin ileri sürülmesi mümkün mütalâa edilmektedir. 

Bunun yanında diğer devletlerin bu gibi müsabakalara, her zaman belli bir kadro ile de katıl
madıkları gözönünde bulundurularak kesin rakamlar vermekten kaçınarak, oldukça fazla adette 
sporcu ile katından Olimp'yat oyunlarına, daha doğrusu Olimp'yat"arın beynelmilel mahiyetteki 
statüsünün bu konudaki hükümlerine temas etmekle yetinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, bu statüye göre, spor kaf'llelerindcki hakem, doktor, masör, müfettiş, (müşahit) 
gibi elemanlar idareci sıfatının kapsamı dışında mütalâa edilmektedirler. Diğer görevliler idare
ci sıfatını haiz olmakta, 15 veya daha az müsabık için 3 müsabıka bir idareci hesabcdilmektedir. 
Diğer devletlerin spor kaÇilelerinin teşkilinde de yaklaşık olarak bu hesaba uyulmaktadır. Buna 
göre ve Beynelmilel Amatör Güreş Federasyonu İkinci Başkanı Vehbi Emrc'nin, görevi sebebiy
le, hakemlerin de Beynelmilel Amatör Güreş Federasyonu (FtLA) nm, daveti üzerine bu müsa
bakalarda bulunması zarureti gözönünde bulundurularak, kafiledeki idarecilerin dışında kabul 
edilmesi suretiyle, adedi 15 i geçen güreşçi'erimiz içinde bulunduğu kafilede görevli idarecilerimi
zin adedinin fazla olmadığı mütalâa edilmektedir. Mâruzâtım bu kadar. Saygılarımla arz ede
rim. 

BALKAN — "Rı-'vnrı-m S ı v n ÜTmo^lu. 
BAHADDİN UZUNOÖLU (Samsun) — Sa

yın B ıskan, muhterem milletvekilleri, bir sene 
kadar evvel Toledo seyahati arifesinde gazete
lerde 11 güreşçiye karşı 15 idarecinin gönde
rileceği haberi üzerine bu sözlü sorumu vermiş
tim. Soruma cevap veren Bakana teşekkür 
eder, geçirmiş olduğu hastalığından dolayı da 
kendilerine geçmiş olsun derim. 

•' 'Sayın arkadaşlarım, öteden beri devam cde-
gelen bu turistik mahiyetteki gezilere, Sayın 
Bakanın da verdiği isimlerden anladığımıza 
göre, aynı şahıslar gönderilmekte ve adam ka-
yırılmaktadır. 

Biz fakir bir milletiz. Zengin memleketlerin 
kafilelerine az idareci iştirak etmekte ve dış se
yahatleri yapmaktadırlar. Buna mukabil, biz 
Toledo seyahatinde her ne kadar bir şampi
yonluk almışsak da tek bir siklette dünya şam
piyonluğu kazanmış olduğumuz bu seyahate bü

yük masraflar yapmış fakat istenilen neticeyi 
alamamışızdır. Bu seneki Avrupa güreş şam
piyonasında güreş takımımızın aldığı netice if
tihar edilecek bir neticedir, devamını temenni 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile bir
kaç kelime ile şu hususu söylemeden geçemiye-
ceğim. Bugünkü güreş takımımızın yaş ortala
ması 35 in üzerinde olan, artık minder haya
tında, minder hayatının sonu olan bir durum
dadır. Bu bakımdan, idareciler köylere kadar 
gidip, genç elemanları bulup güreş takımımızın 
gençleştirilmesine ve Türklüğün şerefine lâyık 
olacak bu millî sporumuzun lâyık olduğu mer
tebeye ulaştırılmasına çalışmalıdırlar. Yine... 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bu anlattığı
nız şeyler sorununuzun konusu dışında, efen
dim. Sorunuz mahdut; Toledo güreş kafilesine 
güreşçilerden başka katılanların adedine, ora
daki görevlerine ve alacakları döviz miktarına 
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dairdir. Bu hususta bir beyanınız varsa onu 
lütfedin. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Başka maruzatım yoktur. Sayın Bakanın hüs
nüniyetinden ve bu işe karşı göstermiş olduğu 
büyük alâkadan dolayı kendilerine tekrar te
şekkürü borç bilirim. Hürmetlerimle., 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

38. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'tn, 
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün yı
kılan yerlerinin ne zaman onarılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/351) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Burada. 
Bayındırlık Bakanı yoktur, ilgili Bakan bulun
madığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiş
tir. 

39. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun, Devlet Kadro kanunu tasarısının ne za
man Meclise getirileceğine ve Devlet Memurları 
Kanununun 1 Mart 1966 dan itibaren yürürlü
ğe konmasının kati olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/352) 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu? Yok. Bu
lunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi bir defa
ya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

40. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, İznik Gölünü çevreliyen ve bağlara giden 
yolların asfaltlanmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/353) 

BAŞKAN — Sayın Çanga? Yok. Soru sahi
bi bulunmadığı cihotlo sorunun görüşülmesi bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

41. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt? Bura
da. Köy İşleri Bakanı? Yok. İlgili Bakan bulun
madığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiş
tir. 

42. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye tabi 
tutulduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/355) 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı? Yok. Soru 
sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi 
bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
Adalet Partisi Samsun ti Başkanının, hangi se
bep ve sıfatla Cumhurbaşkanının resmi gezi
sine iştirak ettirildiğine dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/356) 

BAŞKAN — Soru sahibinin sorusunu ge
ri aldığına dair önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
19 . 7 . 1967 Çarşamba günkü gündemin 

43 ncü sırasında bulunan ve Sayın Başbakanın 
cevaplandırılması isteği ile bir parti görevi ola
rak verdiğim sözlü sorumu, partiden ayrıldı
ğım için, geri alıyorum. Saygılarımla. 

Ahmet Cebi 
Trabzon 

BAŞKAN — Soru önergesi geriverilmiştir. 

44. — Adana Milletvekili Kemal Sanİbra-
himoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının, bugüne 
kadar ödenmiş sermayesinin miktarına ve han
gi tarihlerde artırma ve ödeme yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/^57) 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

45. —• Samsun Milletvekili llyas Kilıç'm, 
Ankara - Samsun Karayolunun Sungurlu - Ço
rum araıının başlanmış olan inşaatının durdu
rulmuş olduğunun doğru olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/358) 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç? Burada. 
Bayındırlık Bakanı? Yok. Sorunun görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

46. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'ntn, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli îngiliz Çavuşu hak
kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/359) 

BAŞKAN — Sayın Özarda burada. Sayın 
Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Ba
kanı yok. Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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47. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, son I 
günlerde Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından se
natör seçilen profesörün askerlik görevini yap
mış olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/360) 

BAŞKAN — Sayın Aytaç? Yok. Sorunun 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

Efendim Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun 
tasarısına oy vermemiş arkadaş var mı? 

48. —- Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğ» 
lu'nun, hastane ve sağlık müesseselerinde dok
tor ve uzman tabip bulunmamasının sebepleri 
üzerinde durulup durülmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/361) 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu? Yok. Soru
nun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üze
re ertelenmiştir. 

49. —- Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
palamut ve uskumru balıklarımın neslinin ko
runması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/362) 

NİYAZI ÖZGÜÇ (Sinop) — Bu konunun 
görüşülmesi çok gecikmiştir. Aktüalitesi kaybol
muştur, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Soru önergesi talep üzerine ge-
riverilmiştır. 

50. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, han
gi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir- I 
ketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin 
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 

BAŞKAN — Sayın Adil Kurtel? Yok. So-
ru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görüşül
mesi ertelenmiştir. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş-
kan, Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı burada
lar. Eğer müsaade ederseniz, iki dakikada ce
vaplandırılacak bir soru, hiç olmazsa gündem
den çıkmış olsun. 

BAŞKAN — Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ka
nunu tasarısı için yapılan açık oylama işlemi 
bitmiştir, kupayı kaldırınız. 

Bir arkadaşımız sorusunu geri alıyor, öner
gesini okutuyorum. | 
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Bir parti görevi olarak içişleri Bakanının 
cevaplandırması isteği ile verdiğim ve günde
min (6/447) sıra numarasında kayıtlı bulunan 
sözlü sorumu, Millet Partisinden istifa ettiğim 
için, geri alıyorum. Geriverilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Oğuzdemiı* Tüzün 
Niğdo 

BAŞKAN — Soru önergesi geriverilmiştir, 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Pamukkale'nin köylüler tarafından kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Turizm 
ve Tanıtma Bakam Nihad Kürşad'ın sözlü ce
vabı. (6/296) 

BAŞKAN — Sırası geçtikten sonra Sayın 
Bakan gelmiştir ve cevapkndırabileceğini söy
lüyor. Siz de yalnız Turizm ve Tanıtma Baka
nının cevabı ile iktifa ediyor musunuz? 

REŞAT ÖZ ARDA (Aydın) — Ediyorum. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı ile Turizm ve Tanıtma Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sut buyurulmasım arz ve rica ederim. 

Reşat özarda 
Aydın Milletvekili 

Denizli'nin Pamukkalesini dünyada eşsiz bir 
harika haline getiren ve turizm bakımından bü
yük önem kazandıran, Pamukkaleyi göz ka
maştırıcı güzelliklere garkeden, o bölgede ne-
bean eden bir suyun terkibindeki Özelliklerdir. 

Maalesef son senelerde bu suyun mecrası, 
tarla sulama maksadı ile bâzı köyler tarafın
dan çevrilmiş ve o güzelim Pamukkale kapka
ra bir kayalık ve çirkin bir harabe haline so
kulmuştur. 

Bir taraftan memleketin turizmle kalkına
cağı iddia edilir ve bu maksatla milyonluk te
sisler meydana getirilmeye çalışılırken diğer 
taraftan böyle bir tabiat harikasının körlesti
rilmesi karşısında insan teessürden ne söyliye-
ceğini bilemez hale: gelmektedir. 
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Bu durum karşısında köylerin su ihtiyacı
nın başka yjldan temini ve Pamukkale suyu
nun münhasıran buraya tahsisi hususunda Ba
kanlıklarınız ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 

KÜRŞAD (tzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Reşat Özarda'nın sözlü sorusuna cevapla
rımı arz edeceğim. Memleketimizin ekonomik 
ve iktisadi yönden kalkınmasına müessir olaca
ğı bedihi bir gerçeklik kazanan turizm çalışma
larımızın üzerinde ehemmiyet ve itina ile dur
duğu Denizli vilayetimizdeki Pamukkale traver-
tenlerinin daimi surette beyaz kalmasını sağla
mak ve buraya eşsiz güzelliği veren termal men-
ha suyunun devamlı olarak akıtılmasını temin 
etmek hususunda gerekli tedbirlerin alınması
na Hükümetçe tevessül edilmiş, bu mevzuda ba
kanlık olarak çok ciddî bir çalışma yapmış bu
lunmaktayız. 

Pamukkale'njn korunması mevzuu ile ilgili 
bulunan bakanlıkların Başbakanlıkta geçen se
nenin 9 ncu ayında yapılan toplantıda şu ka
rarlara varılmış ve 19G7 yılında bu kararların 
tatbikine geçilmiş, 19G6 yılı bütçesinde de bu 
tedbirlerin gerektirdiği tahsisatlar konmuş ve 
sarfına başlanmıştır. Bunları arz edeyim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak Denizli 
Pamukkale termal kaynaklarından istifade su
retiyle sulama yapan Develi - Hcirli - Akköy ve 
Karahayıt köylerinin bu su üzerindeki eski in
tifa haklarının satınalınması için adı geçen köy
lerle bir anlaşmaya varılmasında yardımcı ola
cak ve Köy İşleri Bakanlığınca kurdurulacak 
olan köy sulama birliğine her yıl özel idare ka
nalı ile işletme masraflarını karşılamak üzere 
60 000 lira vereceğiz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Dev
let Su İşlem Genel Müdürlüğü 1967 yılı progra
mı turizm sektöründe kullanılmak üzere büt
çesine 1,5 milyon liralık bir tahsisat koymuştur. 
Bununla Korucuk köyü civarında su açılması, 
pompaj istasyonu kurulması için derhal hareke
te geçilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. 
Köy İşleri Bakanlığı Toprak Su Genel Müdürlü
ğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce teman 
edilip getirilen yeraltı suyunun eskiden sula
nan sahalara yeni kanallar açılmak suretiyle 
tevzi edilmesini sağlamak gayesi ile bir sulama 
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birliği kurulmasına tevessületmiş ve bu işin fi
nansmanı için bütçesine 600 000 lira koymuştur. 
Ayrıca, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet Su 
İdlerinin yapacağı bu yatırımlarının 1967 prog
ramında tamamlanması tedbirini de ittihaz etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu vesile ile şunu ifade edeyim ki, bütün 
bu yatırımın tahakkuk etmesi, kuyuların açıl
ması, kanalların açılması, dolayısiyle köylünün 
muhtaç bulunduğu suyun başka membalardan 
temin edilerek Pamukkale'ye akıtılan suyun ser
best bırakılması tedbirlerinin tahakkuku anına 
kadar geçecek zaman zarfında Pamukkalc'nin 
kararması gibi bir. netice doğuracağı endişesiy
le idari tedbirlerimiz olmuştur. Hükümet ola
rak, köylüleri ikna etmek suretiyle Pamuk sula
ma mevsiminin en sıkışık anında bile traver-
tenlerc su verme mümkün olmuştur ve bu tat
bikat devam etmektedir. Çalışmaları bizzat ta-
kibettiğim ve yerinde mütahassıslarla tetki-
katta bulunduğum cihetle temin edebilirim 'ki, 
Sayın Özarda'nm, önergelerinde ifade ettikleri 
gibi, bir kararma mevcut değildir. Hele bir ka
ramsar görüşle bu Pamukkale gibi ta'biî atrak-
s'yonu kaybetmiş durumda değiliz. Pamukka
le'nin kararması tehlikesi tamamen bertaraf 
edilmiştir. Bunu huzurunuzda ifade etmekle 
zovk duymaktayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın uzarda, bu
yurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baka
na ve Hükümete bu konuda bir seneden beri 
sarf etmekte oldukları ciddî gayretten dolayı 
tejckkür etmeyi vazife bilirim. 

Ancak, şunu ifade edeyim ki, bundan üç 
sene evvel bir yaz mevsiminde Pamukkale'yo 
gittiğimiz zaman orasını cidden kapkara bir 
durumda görmüş ve bundan büyük üzünH duy
muştum. Ondan evvelki bâzı ,gez:leriır<Ldc do 
aynı manzarayı görmekten cidden en^şe duy
muştum. 

Bunun mesuliyeti, elbette eskiden Vıslamak
tadır ve uzun seneler bu işe gerekli önem ve
rilmemiştir. Ancak, Sayın Bakanın burada ifa
de ettiğine göre, bilhassa son bir sene içinde bu 
konuya ciddî bir önem verilmiş, gerekli ted
birler alınmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bun
dan memnuniyet duymamak mümkün değildir. 
Çünkü, Pamukkale Türkiye'ye dünyanın her 
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yerinden pek çok turist celbeden bir tabiat ha
rikasıdır. Böyle bir harikanın daima memleke
timiz için yüz ağartıcı bir beyazlıkta olmasını 
temenni etmek hepimizin vazifesidir. Kısa bir 
zaman içinde bu çalışmaların sonuca bağlana
rak, Pamukkale suyunun münhasıran ve müs-
takillen buraya hasr ve tahsis edileceğini üml-
dederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu

nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa

rısı için yapılan açık oylamanın sonucunu arz 
ediyorum. 

Oylamaya 264 sayın üye katılmış, sonuçta 
231 kabul, 2 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Tasa
rı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka bir husus ol
madığından 20 Temmuz 1967 Perşembe günü 
saat 15.00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,46 

...... > « < e * — — • « • • -
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772 sayüı çarşı ve mahalle bekgileri Kanununda değişiklik yapıldasına dair kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAIîtSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki (ıü;er 
Murat öner 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali delâlettin Topal»» 
Kâzım U.usoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağetoğlu 
İTüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Reeai Erjrüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Alparslan Türkef 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

üye «ayısı : 450 
Oy veren'er : 26* 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 181 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torjray 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Tıırsnıt Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nah i t Menteşe 
Reşat Ozarda 

BALIKKSİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Tnrırut 
Mevlflt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayram oğlu 
FTalil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
f. Hakkı Boyacı oğlu 
Faik Kır bağlı 

BURSA 
Nilüfer (îiirsoy 
Cemal Külâhlı 
Bari as Küntay 
Kasım Önadım 
0. Doğarı öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

, Ahmet Türkcl 
ÇANAKKALE 

Ahmet N'hat Akay 
Şefik inan 

ÇANKTRT 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

'ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Tnnçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Aveı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Itüdni Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tank Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

ELÂZIÖ 
Ömer Eken 

« • 

Kevni Nedimoğlu 
ERZİNCAN 

Sadık 'Perin çek 
ERZURUM 

Nihat Diler 
Necati Clüven 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

BSKİŞUIHR 
Mehmet ismet Arığı 
Şevket Asbuzoğlu 

• Seyfi Öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâımil Ocak 
Naşit Sanea 
Mahmut, Uyerur 
Sülpvman ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Ktlıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akapün 
Ali ihsan Çel kkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
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Abdullah Çilli 
Yahya Kan bol at 
Talât Köseoglu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım. 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğnıl 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZM İR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Baktık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbaa Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

I Adil Toközlü 
l. Hakkı Vılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf llacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özken 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkar 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Cîüver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay ı 
Nihat Erim I 
Süreyya Sofuoglu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lûtfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaoddin tzerdem j 
thsan Kabadayı 

j Mehmet Necati Ka'ayeı 
I Mekki Keskin 
I Yunus Koç*k 

Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuj 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
tsmjil Hakkı Yıldırım 

MAIiATYA 
I Hüseyin Doğan 

Şaban Erik 
Hamil Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 

önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MAKAS 
Enver Kanlan 
Hüseyin Yaycıoğiu 

MARDİN 
Fuat Ulııc 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoglu 

NtttDE 
Yaşar Arı baş 
Oğuzdomir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ilamdi Mağden 

nîzn 
Erol Yılmaz Akçal 
tsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AHean 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Oıirer 
Şcrafeddin Paker 

SAMSUN 
Yaşar A kal 
Molâhat Gedik 
tlyas Kılıç 
Süreyya Uluçay 
Rahattın Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

S l îRT 
Miabah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Oıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 

Cerad Odyakmaz 
(jültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAÖ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Cevdet Avkan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioglu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 

ttalil Balkıs 
Necmettin f>vh«ri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 

Orhan Dengiz 

VAN 

Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
Cahit Karaka% 
Kâmil Kırıkofclu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

343 «• 



M. Meclisi B : 143 19 . 7 . 1967 O : 1 

[Reddederi] 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güncr 

MALATYA 
Mehmet Delikava 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğan oğlu 
Turhan I>i 11 
Kasım Cülek 
Ali Kam 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topal oğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayı lıoglu 

AFYON KARAIIlSAR 
Muzaffer özdağ 

AttRT 
Nevzat Cüngür 
Kasiı.. Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demi ray 

ANKA IIA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı (I.) 
t. Sıtkı Ilatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin PaksOt 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 

ANTATiYA 
TTasan Akçalıogln 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Mustafa Şükrü Koç 
Kemal Ziya öztürk 

[ÇekinscrJ 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

[Oya katılmayanlar] 

İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİ'İ 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Oüreü 
Fennî IsKmycli (1.) 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
fsmail Se'çuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
tarife Koeak 

BOLU 
Kemal Demir 
I Tasan özean 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (I.) 

•BURSA 
Sadrettin Çarıka 
İbrahim Öktcm 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Rei'et Sezgin (B.) 

CORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer (1.) 
Recai Iskcndernelu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V. 
Nazmi özoğul 

Türkân Seekin 
ELAZIĞ 

NuMottin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Komal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz O "ray 
Adil Sagıroglu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cıva settin Karaea 
Ahmet Mustafane-lıı 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Ert uğru I 'îazi Sak«ryn 

CAZİANTER 
Hüseyin Incioğlu (1.) 

Criv.MİvŞANIÎ 
Sabrî özean San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Reşat Mursal'oglu 
Şemsettin Mtırsalaoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argıın 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çatal.oğ u 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çestin Altan 

Salun A ren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Nuri hîro£arı 
Orhan Eyüboglu 
Abdurrahman Şeref liâç 
Orhan Seyt'i Orhon 
ilhamı Sancar 
Uuad Sirmen 
Ahmet Tnhîakıîıç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaç 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Set far Iksol 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar (î.) 
Lefoit Ynrdoğlu (1.) 

KARS 
Crnsriz Ekinci 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloglu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Pehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
'Tasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
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KONYA 
Bahri Dağdaş (P>.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ismet Kapısız 
Nazif Kumcu 
Fakih özfak h 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Lûtf'ı Evliyaoğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit llatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
ilacı Ahmet özsoy 
Vet'ik Pirinçcioğlu 

'MARDİN 
Esat Koma] Aybar 
İbrahim Ay soy 
Ki fa t I'.ay kal 
Sev fi CiüNpştnn 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA I 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (1. Ü.) 
St-yfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
tlhan TckinaH 

MCŞ 
Ncrmin Neftti 
Kâmil Ozsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Ksiıtoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ituhi Soyer 

_ ORDU 
Raiflybar 
Keridun Cemal Erkin 
Kerda (Jüley 
Arif lliknıt't Onat 
Sadi Pehlivanoğ'u 
Kemal Şeıısoy 

RİZE 
Mazhar Basa ] 

[Açık w. 

Adana 
Torum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Ur fa 

SAKARYA 
Nuri I»ayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salûhattin Kılıç 
Osman Salıino'dn 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SlVAîî 
Nihat Doğan 
Orhan Kahibay 
Tevfik Kora it arı 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan ö/.trak 

TOKAT 
Fethi Alacalı (î.) 

elikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

İrfan Solmnrpr 
TRABZON 

Hamdi urhon 
Ahmet Şener (1.) 
Ömer Usta 

URFA 
l'ehice IPıtko (Boran) 

UŞAK 
A M Rıza Akbıyıkoğlu 
(t.) 
M. Fahri U&rasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZOAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Vusuf Ziya Baha dinli 
Vııri KodamjınotVn 
Celâ1 Sungur (1. Ü.) 

ZONCULDAK 
3, Ekmcl Çetincr 
l'iilent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 
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Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
143 NCÜ BİRLEŞİM: 

19 . 7 . 1967 Çarşamba 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
larında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
•önergesi. (10/15) 

2. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların 
yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü 
sağlıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette 
çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini 
mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer 
tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/25) 

3. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle bu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair Önergesi (10/18) 

6. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl-
ımasına dair önergesi (10/19) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in Bekçi parasının kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonla
rından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/393, 2/479) (S. Sayısı : 437) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

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

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

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

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip 
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/292) 



6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Paımukkale'ndn köylüler tarafından kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dadr, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma bakanların
dan sözlü sorusu (6/296) 

7. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299) 

8. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/300) 

9. — Van Milletvekili Salih Yüdiz'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağına dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/301) 

10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol
dan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir 
çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/302) 

11. —Van Milletvekili Salih Yıldız'ın,Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı-
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair, Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

12. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüccar elin
de bulunan incirlerin, bozulmadan, değerlendi
rilmesi için her hangi bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu (6/304) 

13. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/306) 

14. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdumuza 
girmesine neden ve nasıl izin verildiğine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam» 

başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 33 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/310) 

16. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tescili yapı
lan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/311) 

17. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 
için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna 
dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/312) 

18. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin 
yeraltı sularından istifade edebilmeleri için bir 
plân veya bir tedbir olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

19. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç aded 
ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/315) 

20. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün içme suyu işinin programa alındığına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

21. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT ye ait 
telefon teli ile kurşunlu kablolardan ne kadarının 
hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/317) 

22. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/323) 

23. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andlaşması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/324) 



24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına dair, Başbakandan sözlü sorusu, 
(6/327) 

25. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün ekicilerinin 
malını birkaç liralık kaparo karşılığında kapa
tıp ve sonra bir daha görünmiyen alıcı firma
lar yüzünden zarar gören ekicilerin zararına mâ
ni olacak tedbirlerin neden alınmadığına dair 
Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu. (6/331) 

26. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğhı'mın, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

27. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
bağlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

28. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

'29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Amasya Kız tlköğretmen Okulu Müzik 
Öğretmeninin bakanlık emrine alınması sebe
bine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/342) 

30. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Balkanından sözlü sorusu.-
(6/343) 

31. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in, Gümrük Resmi ödenmemiş kaçak eşyaların, 
yurdumuzun muhtelif bölgelerinde, serbestçe 
satışa arz edilmesine neden mâni olunmadığı
na dair Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/344) 
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32. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 

A. P. Genel Başkanı olarak, A. P. Ankara 11 
Başkanlığında yapılan konuşmada söylenen 
sözlerin kime veya kimilere müteveccih oldu
ğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/345) 

33. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'-
in, İller Bankasında görevli sesMz memurun, 
son günlerde, Ankara dışında başka görevlere 
tâyin edilmeleri sebebine dair Başbakandan ve 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/346) 

34. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksiz'i, komünist 
ajanı gösteren gizili haberler bülteninin gaze
telere kimin tarafından verilmiş olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/347) 

35. — Samsun Milletvekili lİyas . Kılıç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür tâ
yininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/348) 

36. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nih, 
Spor -Toto ve Loto'nun Millî Piyango İdaresine 
bağlanması hususunda her hangi bir hazırlık 
yapılmış olup olmadığına ve bu konuda ne dü
şünüldüğüne dair Devlet ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu. (6/349) 

37. — Samsun Milletvekili Bahaddin Uzun-
oğlu'nun, Toledo güreş kafilesine güreşçilerden 
başka katnanlarm adedine, oradaki görevlerine 
ve alacakları döviz miktarına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/350) 

38. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün yı
kılan yerlerinin ne zaman onarılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/351) 

39. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun, Devlet Kadro kanunu tasarısının ne za
man Meclise getirileceğine ve Devlet Memurları 
Kanununun 1 Mart 1966 dan itibaren yürürlü
ğe konmasının katî olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/352) 

40. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, İznik Gölünü çevreliyen ve bağlara giden 
yolların asfaltlanmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/353) 
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41. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt-' 

un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

42. .— Adana Milletvekili Ali Karcı 'nm, 
^ 1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye tabi 
tutulduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/355) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
Adalet Partisi Samsun 11 Başkanının, hangi se
bep ve sıfatla Cumhurbaşkanının resmî gezi
sine iştirak ettirildiğine dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/356) 

44. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
hiımoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının, bugüne 
'kadar ödenmiş sermayesinin miktarına ve han
gi tarihlerde artırma ve ödeme yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/357) 

45. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, An
kara - Samsun Karayolunun Sungurlu - Çorum 
arasının başlanmış olan inşaatının durdurul
muş olduğunun doğru olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/358) 

46. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türle kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/359) 

47. —• Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, son 
günlerde Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından se
natör seçilen profesörün askerlik görevini yap

mış olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/360) 

48. — Kayseri Mületvekili Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun, hastane' ve sağlık müesseselerinde dok
tor ve uzman tabip bulunmamasının sebepleri 
üzerinde durulup durulmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/361) 

49. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
palamut ve uskumru balıklarının neslinin ko
runması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/362) 

50. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel 'in, han
gi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin 
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap 
tırdıklarma dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 
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