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TUTANAK DERGİSİ 
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17 .1 .1968 Çarşamba 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 407:408 

2. — GELEN KÂĞITLAR 408:409 

3. — YOKLAMA 409 
4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 410,414 

1. — istanbul Milletvekili Abdurrah-
man Şeref Lâç'm, Anayasa Mahkemesinin 
gerekçesiz karar vermesinin Anayasaya 
ve usul kanunlarına uygun bulunmadığı
na dair demeci. 410:411 

2. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, Güney sahillerindeki balık avcılığın
da çalışanlardan Sosyal Sigortalar Ku
rumu Adana Şubesinin sigorta primi al
mak için baskı yapmasının doğru olmadı
ğına dair demeci. 411:412 

3. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'an 
Suudi Arabistan ve Libya'ya yapacağı 
resmî ziyarette kendilerine Tokat Millet
vekili Osman Saraç ile İstanbul Millet
vekili Ahmet Tahtakılıç'ın katılmalarının 

Sayfa 
uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi (3/833) 412:413 

4. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangil'in başkanlığında Hindistan'ı zi
yaret edecek heyete Çanakkale Milletve
kili Muammer Baykan'ın katılmasının uy
gun görüldüğüne dair Başbakanlık tezke
resi (3/832) 413 

5. — 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun değişik 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının geriverilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/831) 413 

6. — Adana Milletvekili Kemal San-
ibrahimoğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser 
kaçakçılığı olaylarını incelemek ve bu ko
nuda alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanının 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis araştırmasına dair 
önergesi (10/22) 414:438 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 413 
1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması Jıakkında kanun tasan-
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sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/455; C. Senatosu 1/843) 
(M. Meclisi S. Sayası : 474) (0. Senatosu 
Sara Sayısı : 1013) 413,455:458 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağla 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi 1/457; C. Se
natosu 1/845) (M. Meclisi S. Sayısı : 475) 
(O. Senatosu S. Sayısı : 1072) 41.3,459:462 

6. _ SORULAE VE CEVAPLAE 439 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP

LARI 439 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

TTzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları 
Lideri Başpiskopos Yakovas'm Şubat 
ayında yurdumuza girmesine neden ve na
sıl izin verildiğine dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/306) ' 439 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi 
tarihte başlayacağına ve hava alanı yapı
mının hangi yal programına alınacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/333) 439 

3. — 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) 439 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasa
rısı üzerindeki çalışmaların hangi safha
da olduğuna dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu., (6/354) 439 

5. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
hangi İktisadi Devlet Teşekküllerinin si
gorta şirketlerine ortak olduklarına ve 
bu teşekküllerin sigorta işlerini hangi 
sigorta şirketlerine yaptırdıklanna dair 
Başbakandan sözlü sorusu, 6/363) 439 

Sayfa 
6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker Oku
lunun, meslekî öğretimle görevli eleman 
ihtiyacının ne zaman giderileceğine dair 
Tanm Babanından sözlü sorusu. (6/388) 439 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan to
hum dağıtımında ne gibi esasların nazara 
alındığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/429) 439 

S. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiye'de, merkezi dışarda bu
lunan kaç dernek olduğuna dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/430) 439 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiye'de, dışardan yönetilen bir 
hristiyanlık propagandası olup olmadı
ğına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/431) 439 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu.'nun, Konya ilinde sulama ile entansif 
ziraatı hâkim kılmak için ne gibi ça
reler düşünüldüğüne dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/434) 439 

11. — Konya Milletevki'li Nazif Kuru
cu'nun, küçük esnafın, faîdr zümrenin ve 
köylünün yeterli krediye kuvuşturulması 
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/435) 439: 

440 
12. — Konya Milletvekili Nazif Kuru

cu'nun, yeniden hazırlanmakta olan köy 
kanununun ne zaman Meclise sevk edile
ceğin© dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/436) 440 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile 
Inırulan işletmelerin istihsallerinin, muay
yen bir kısmının ihracedilmesi inin alın
mış bir tedbir olup olmadığına dair Sa
nayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/438) 440 

14.'— istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Beslenme, Gıda Kontrol ve Tekno
loji Grupu Başkanlığının, lüzumu aşikâr 
olduğu halde, lâğvedilmesi gerekçesinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/441) 440 



M. Meclisi B : 28 17 .1.1968 O : 1 

Sayfa 
15. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-

ler'ln, petrol emareleri bulunduğu anlaşı
lan Erzurum ve dolaylarında petrol aran
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/443) 440 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Orman içi köylerinin kalkınması 
için 1965 ve 1863 yıllarında yapılan iş
lerin neler olduğuna dair Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/444) 440 

17. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi 
bankaları tarafından yaptırılmakta olan 
ikramiye evlerinin, yurdun muhtelif yer
lerinde yapılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye, Ticaret ve îmar ve 
iskân bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/449) 440 

18. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likba^.'m, yağmurdan ıslanmış üzümle
rin Tariş'ce satmalınması için bir emir ve
rilip verilmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/452) 441 

19. —Muş M'lletvekili Kemal Aytaç'-
ın, ilkokul öğretmenlerine de konut ya-
p-.lmasmm düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/458) 441 

20. — Tokat Milletvekili Fethi Ala
calı'nm, Tokat'ın Zil© ilçesini Amasya, 
Turhal ve Artova'ya bağlıyacak karayol
larının 1967 yılı büt^e döneminde tamam
lanıp tamamlanmıyacağma dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 441 

21. — Mardin Milletvekili ibrahim 
Aksoy'un, Mardin Valiliğince verilen na-
saportlan vize etmekten imtina eden Lüb
nan Büyükelçilimi nin bu tutumu, konu
sunda ne g:bi tedbirlerin alınmasının dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu, (6/475) 441 

22. — İstanbul Milletvekili R^it Ül
ker'in, Türk üniversitelerinde Hü sevin 
Avan adında, asistan veya, doçent, bi
rinin olur) olmadığına dair Milî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/477) 441 i 

Sayfa 
23. — Malatya Milletvekili Şaban 

Erik'in, Ankara'nın Varlık ve Gayret ma
hallelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu
na ait meskenlerin, kimler için inşa 
ettirildiğine ve halen kimlerin oturduğu
na dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/489) 441 

24. — Afyon Milletvekili Mustafa Aka
lın'in, lise ve ortaokullardaki müdür yar
dımcılarının, haftalık ders saatlerine 
ve bunların girmedikleri dersler için, di
ğer öğretmenlere ödenen ücretlere dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/490) 441 

25. — Afyon Milletvekili Mustafa Afea-
lm'm, Afyon - Şuhut yol güzergâhının, 
kadîm istanbul - Antalya yolu istikâ-
metinde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu, f 6/491} 441 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'in, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün, nerelerde dinlenme tesis
leri bulunduğuna dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/496) 441 

27. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaVın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üni
versitelerin sosyal ilimler tedris eden fa
kültelerine girebilme imkânlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/504) 441 

28. — Çorum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sarıyüce'nin, Çankaya Vergi Daire
sinde suistimal olup olmadığına dair Mali
ye Bakanından sözlü sorusu. (6/51.2} 441:442 

29. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nunı işsizlik sigortalarının ne za
man tatbik olunacağına dair Başbakan 
ve flalışma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/514) 442 

30. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, memleketimizdeki işsiz sayısına 
ve gelecekteki inkişafına dair Başbakan 
ve Çalışma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/515) 442 

31. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde 
Horasan'da vuku bulunan hâdiselere ve 

— 403 — 
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ortaokul müdürünün Erzurum'a nakil se
bebine dair İçişleri ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu. (6/516) 442 

32. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzunerln, Karadeniz Teknik üniversite
sinin ihtiyaçlarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/519) 442 

33. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, UNESCO tarafından, iki Türk'
ün, Dünya gençliğine örnek insan seçilip 
seçilmediğine dair Başbakan, Millî Eğitim 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/522) 442 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Seç
kinin, bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikala
rına ortak bulunan doktorlara dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/523) 442 

35. — Ordu Milletvekili Sadi Pehli-
vanoğlu'nun, Ordu'da bir hava alanı in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/524) 442 

36. — Eskişehir Milletvekili Hayri 
Başar'ın, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmu
diye ilçelerine bağlı köylerdeki vakıf ara
zilerin satışına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/525) 442 

37. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğü
nün tutumuna dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/526) 442 

38. — Gümüşane Milletvekili Sabri 
özcan San'm, Gümüşane ilinin sağlık hiz
metlerine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu' (6/527) 443 

39. — Yozgat Milletvekli Nuri Koda-
manoğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine 
bağlı Kızılkaya köyü sâkinlerinin iskânla
rına dair tmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu. (6/528) 443 

40. — Yozgat Milletvekili Nuri Ko-
damanoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçe
sine bağlı Çifteköy sâkinlerinin iskânına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu. (6/529) 443 

Sayfa 
41. — Bitlis Milletvekili Cevdet Ge-

boloğlu'nun, Bitlis civarında bir hidro
elektrik santrali kurulmasına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 443 

42. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Malazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri 
Ofisi ajansının silo, araç ve bina ihtiyacı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/531) 443 

43. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Kurban Bayramı süresince açık bu
lundurulan İstanbul müzelerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/532) 443 

44. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Türk Hava Kurumunun kuruluş 
gayesine ve malî kaynaklarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/533) 443 

45. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Polatlı - Yunak - Akşehir - Yal
vaç yolu inşasının, 5 Yıllık Plân hilâfına 
geciktirilmesi sebebine dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü ceva
bı (6/534) 443:446 

46. — Kıklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kıklareli'ne bağlı Babaeski 
ilçesinin ortaokul ihtiyacına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/535) 446 

47. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü 
emrinde çalışan personelin adedine ve ik
ramiye verilip verilmediğine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/536) 446:447 

48. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir 
baraj inşasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/537) 447 

49. — Aydın Milletvekili Nahit Men
teşe'nin, Aydın ili hudutları içinde bulu
nan Bafa gölünün mülkiyetine dair Ma
liye, Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanlarından sözlü sorusu (6/539) 447 

50. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cr.'nun, Akşehir Emniyet kadrosunun tak
viyesine dair Içşleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/540) 447 
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51. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-

cu'nun, Konya'nın ilçelerdeki jandarma 
ve polis teşkilâtına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/541) 447 

52. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki ara
zilerin sulanmasına ve hidro - elektrik 
enerjisi sağlanmasına dair Başbakan. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/542) 447 

53. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, memleketimizin diplomatik tem
silcilerine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/543) 447 

54. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Orman Genel Müdürlüğü teş
kilâtında çalışanların terfilerine dair Ta
rım ve Maliye bakanlarından sözlü soru
su. (6/544) 447 

55. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi 
istasyonlarının sayısına, tanzimine ve sat
tıkları petrole dair Ticaret ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü so
rusu. (6/545) 447 

56. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçele
rinde spor tesisleri yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/546) 447 

57. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulü
ne giren kasaba ve köylerin adedinin ne 
kadar olduğuna dair Başbakandan sorusu. 
ve Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
sözlü cevabı (6/547) 447:449 

58. — Trabzon Milletvekili Ali Roza 
Uzuner'in, 7269 numaralı Kanunun Trab
zon bölgesindeki uygulamasına, 2510 nu
maralı Kanunun yeterli olup olmadığına 
ve orman içi köylerin iskânına dair İmar 
ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/549) 449 

59. — Kıklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli'nde artan hır
sızlık olaylarına ve emniyet teşkilâtına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/550) 449 

Sayfa 
60. — istanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, Boraks madeninin değerine ve bu 
madenlerimiz için millî bir politikanın tes-
bit edilip edilmediğine dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu, 
(6/551) 449 

61. — Mardin Milletvekili Nazmi 
Oğuz'un,Kocaeli'nde Hükümet konağı in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu. (6/552) 449 

62. — Kocaeli Milletvekili Süreyya So-
fuoğlu'nun, izmit'teki spor tesisleri inşa
sının ne zaman tamamlanacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/553) 449 

63. —- Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçi
ka'ya yapılan geziye dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/555) 450 
64. — Afyon Milletvekili Muzaffer Öz-

dağ'ın, Ankara'ya bağlı Solfasol köyü
nün seyelândan korunması için ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu. (6/556) 450 

65. — Afyon Milletvekili Muzaffer 
Özdağ'ın, Federal Almanya Cumhuriye
tine yapılan ziyarete dair Başbakan ve 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/557) 450 

€»3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon'da sportif faaliyetle
rin gelişmesi için ne gibi tedbirler alı
nacağına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/558) 450 

67. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Ku
rumu Genel Müdürlüğü ile Adana şube
sindeki hizmetliler arasında vukubulan ih
tilâfa dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu. (6/560) 450 

68. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın, Rize Adliyesinde vu
kubulan olaylara dair Adalet ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/561) 450 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın, Hayvan Sağlık Me
murları hakkında, 3203 numaralı Kanuna 
göre çıkartılan tüzüğe dair Tanm Ba
kanından sözlü sorusu. (6/562) 450 
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70. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, eski Tokat-Valisinin, Türk Kadın
lar Birliği Genel Merkezini denetliyen 
müfettişin elinden zorla tahkikat evra
kını alıp almadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/564) 450 

71. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, çay üretimindeki partizan dav
ranışlara ve bozulan çaylara dair Güm
rük ye Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/565) 450 

72. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya'nın Döğanhisar ilçesinin 
kalkındırılmasına dair Başbakan, Tarım, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlanndan 
sözlü sorusu, (6/566) 450 

73. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Döğanhisar - Engili - Akşehir 
yolunun bitirilmesine ve Döğanhisar - Hü-
yük - Beyşehir yolunun geçişe açılması
na dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in sözlü cevabı. (6/567) 450:451 

74. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taş
kent - Tepebaşı - Ermenek yolunun ge
çişe açılmasına dair sorusu ve Bayındır
lık Bakanı Orhan Alp'in sözlü cevabı. 
(6/603) 451:452 

75. — Sivas Milletvekili Nazif Ars-
lan'm, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Belediye 
Başkanı ile idare âmirlerinin tutumu
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/569) 452 

76. — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ait hastanelerin Devlete devredilip edil-
miyeceğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/571) 452 

77. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Samsun İlköğretim Müfettişinin 
Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsüne 
açılan burs imtihanını kazanıp kazanmadı-

Sayfa 
gına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/571) 453 

78. — Ankara Milletvekili Hüseyin 
Balan'm, Maraş'm, Elbistan ilçesinde ter
tiplenen şairler gecesinde çıkan olay
lara dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/572) 453 

79. — Kırklareli MilletveMli Hasan 
Tahsin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve 
icraatına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/575) 453 

80. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına 
başlatılamaması sebebine dir Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/576) 453 

81. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, işçilerin iş mahallini terk 
ederiken aramaya tabi tutulup tutulmadı
ğına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu. (6/577) 453 

82. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, bir dergide yayımlanan milleti
mizi bölücü nitelikteki yazılara dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/578) 453 

83. •— Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Millet Meclisi Teşkilâtı içinde 
fazla mesai ücreti tatbikatı olup olma
dığına dair Millet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu. (6/579) 453 

84. — İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan'm, bâzı siyasi parti milletvekilleri
nin devamsızlıklarına dair Millet Mec
lisi Başkanından sözlü sorusu. (6/580) 453 

85. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
m, 21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emni
yet Komiserliğince bâzı şahısların ev
lerinin aranması, dövülüp, hakarete mâ
ruz bırakılmaları sebebine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu, (fi/581) 453 

86. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Ens
titüsü için yeni bir bina inşa edilmesine 
dair Millî Eğitim Bo&amndan sözlü so
rusu. (6/582) 453 
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Sayfa 
87. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

Uzuner'in, Kara Ordusu görev malûlleri
ne dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/583) 453 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili 

•« ^ « 

Parti grupları temsilcilerinin, 17 . 1 . 1968 
Çarşamba gününden itibaren Meclis çalışmala
rının saat 15 ten 20 ye kadar yapılmasına da
ir önergesi kabul olundu. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Yoz
gat'ın Yerköy ilçesinde vukubulacak seylâp 

olayı dolayısiyle tedbir alınması ve Sıtma Era-
dikasyonu personeli ile ilgili kanunun biran 
önce çıkarılması konularındaki demecine Ener
ji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin 
cevap verdi. 

1967 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılmasına dair 462 
ve 463 S. Sayılı basmayanlarla ilgili kanun ta
sarıları ile, 

Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay' 
Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un 1967 ma- i 
lî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cet- | 
velde değişiklik yapılması hakkında kanun I 
teklifinin, tekrar açık oya sunularak yapılan 
oy ayırımı sonunda kanunlaştığı» 

1967 kalkınma istikrazı hakkındaki kanun 
tasarısının ise kabul olunduğu bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Kaya özdemir ve iki 
arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu (lyak) 
kanunu teklifinin havale edilmiş olduğu Ti
caret, İmar ve İskân Maliye,, Çalışma, Adalet 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi kabul edildi. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının; 
gelen kâğıtlarda yer alan 473, 474 ve 475 S. Sa
yılı basmayazılarla ilgili kanun taşanlarının 
gündeme alınarak basılıp dağıtılmalarından 48 
saat geçmeden ve öncelikle görüşülmelerine 
dair tezkeresi kabul olundu. 

Sayfa 
Muzaffer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Ku
rumu Genel Müdürlüğü ile Adana Şube
sindeki hizmetliler arasında vukubulan ih
tilâfa dair Başbakan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu. (6/584) 453:454 

Ankara Üniversitesi 1967 bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki 473 S. sayılı basmayazı ile ilgili kanun ta
sarısının maddeleri kabul olunarak tümü açık 
oya sunuldu, oyların ayımmı sonunda kanun
laştığı bildirildi. 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki 474 S. sayılı basmayazı ile ilgili ka
nun tasarısı ile, 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın maddeleri kabul olunarak tümleri açık 
oya sunuldu ise de, oyların ayırımı sonunda ço
ğunluk sağlanamadığı, oylamaların gelecek bir-
leşjimde tekrarlanacağı bildirildi. 

- Manisa ilinin Çaprazkebir Mahallesi 146 No. 
I lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu Fatma'-
I dan doğma 1 . 8 . 1928 doğumlu Mehmet Neca

ti Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı hakkında 
kanun tasarısının reddine dair Adalet Komisyo
nu raporu kabul edilerek tasarının reddedildiği 
bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Silâh
lar ve bıçaklar hakkında 10 . 7 . 1953 tarihli 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 
nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifimin tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü. Bir saatlik sürenin dolduğu, kanun 
teklifi üzerinde gelecek Birleşimde görüşmelere 
devam olunacağı bildirildi. 

Gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret ve
rilmesine dair kanun tasarısı öncelik ve ivedi
likle görüşülerek kabul olundu. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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17 . 1 . 1968 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
Nurettin Ok Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 

Sinop ilindeki. Kız Teknik ve Akşam Sanat 
Okuluna dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmişir. (6/692) 

2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı So-
ğucak köyünde çıkmakta bulunan Davalı Pı
nar içme suyuna dair sözlü soru önergesi Köy 
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/693) 

3. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve 

TASARI 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı 

Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/462) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

TEKLİFLER 
2. — Tokat Milletvekili îrfan Solmazer ve 

2 arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış müna-
setbetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 
1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilme
sine dair kanun teklifi (2/619) (Anayasa Ko
misyonuna) 

3. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal ve 
10 arkadaşının, Emekli Sandıklan ile Maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlanna tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir mad
desinin kaldırılmasına dair kanun telifi. 
(2/620) (Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

4. — izmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nm, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi-

Coğrafya Fakültesi ile istanbul Edebiyat Fa
kültesinden mezun olanlara iş teminine ve Fen 
Fakültelerinde de gece öğretimi yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/694) 

Yazılı soru 
1. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un, Kırklareli dahilindeki köylerin içme 
suyu ihtiyacının ne zaman karşılanacağına 
dair yazılı soru önergesi Köy işleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/619) 

ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/G21) (Maliye ve Plân Komisyonlarına) 

5. — îsmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ile Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (c) 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/622) (Maliye, Ulaştırma ve Plân Komis-
yonlanna) 

6. — izmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nm, TCDD işletmesinde çalışan bir kısım 
memurların kıdemlerinin tanınması hakkında 
881 sayılı Kanuna 1 madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/623) (Maliye, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlanna) 

7. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı 
Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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dair kanun teklifi (2/624) (Çalışma ve Plân 
komisyonlarına) 

TEZKKERE 
8. — Adana Mileltvekili Turhan Dilligil'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/830) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

RAPORLAR 
9. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 

Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun tasarısı il© İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208, (2/18) 
(S. Sayısı : 236 v© 236 ya 1 nci ek) 

10. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve Cum
huriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sairn Sa
rıgöllü ve 11 arkadaşının Devlet Operası Kuru-

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yoklama 
muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz var

dır, müzakereye başlıyoruz. 

luşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçişleri, 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 1 nci 
ek) 

11. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı : 
274 ve 274 e 1 nci ek) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) 

13. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve1 Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) 

Müzakereye geçmeden evvel muhterem arka
daşlarımdan bir ricada bulunacağım. Hemen 
gündeme girdiğimiz anda, çoğunluk sağlanmı-
yan birtakım açık oylama muameleleri var, lüt
fediniz o muamelelerde bulunmadan salonu terk 
etmeyiniz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Fethi Alacalı (Tokat) 
• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 28 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. -—• İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç'ın, Anayasa Mahkemesinin gerekçesiz 
karar vermesinin Anayasaya ve usul kanunları-
na uygun bulunmadığına dair demeci 

BAŞKAN — Saym Abdurrahman Şeref Lâç, 
Anayasanın âmir hükmü gereğince gerekçesiz 
karar veren Anayasa Mahkemesi hakkında gö
rüşmek istiyorsunuz. 

Buyurun. Lütfen beş dakikayı geçirmeyiniz. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, 
hâdisenin ehemmiyeti Anayasayı ihlâl mahiye
tinde olduğu için beni huzurunuza gündem dışı 
olarak getirdi. Arz edeyim : 

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 
338 nci maddesi, mahkemelerin esbabı mucibeli 
olarak karar yazmasını, 390 ncı maddesi de bu 
şekilde yazılacak olan kararların mahkeme baş
kanı ve hâkimleri tarafından imza edilmesini 
emreder. Esbabı mucibe yazmak güçlüğünü ber
taraf etmek ve hâkimlerin, dolayısiyle vatandaş
ların işlerini kolaylaştırmak maksadiyle şu şe
kilde, yani : (Mahkeme kararları gerekçesiz ya
zılır, mahkeme başkanı ve üyeleri tarafından 
imzalanır, ilgililere bu şekilde tebliğ edilir. Ka
rarların gerekçelen hâkimler tarafından sonra, 
istenildiği zaman, hattâ iki sene zarfında yazı
lır.) diye bir madde Yüksek Meclisinizden çık
sa, vâki olacak müracaat üzerine bunu Anaya
sa Mahkemesi Anayasanın 1.35 nci maddesinde
ki : «Bütün mahkemelerin her türlü kararları 
gerekçeli olarak yazılır» hükmüne istinaden 
mutlaka iptal eder. Demek ki, hiçbir mahkeme 
esbabı mucibe zikretmeden bir karar ittihaz 
edemez. İlgililere : (Şu kararı verdim) şeklinde 
bir tebligat yaptığı zaman, tebliğ ettiği ve adı
na karar dediği yazının karar olabilmesi için 
gerekçeyi ihtiva etmesi asla bertaraf edilmesi 
mümkün olmıyan Anayasanın emredici hükmü 
iktizasıdır. Böyledir de, Anayasa Mahkemesi 
buna neden riayet etmemektedir? İşte üzerinde 
durmak için huzurunuza getirdiğim vahim hal 
budur. Anayasa Mahkemesi savcıların Adalet 
Bakanlığınca nakil ve tâyinlerine dair Hâkim
ler Kanununun 63 ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun 77 nci maddelerini iptal 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ettiği hakkında bir karar aldığını ileri sürmüş 
ve kendisinin karar dediği fakat gerekçesiz ol
duğu için karar vasfını Anayasaya göre haiz 
bulunmıyan bu yazıyı bundan 25 gün kadar ev
vel Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Başba
kanlığa göndermiştir. 

Şimdi gerek milletvekilleri, gerek Başbakan
lık, gerek Adalet Bakanlığı, gerek Hükümet ve 
gerek Türk umumi efkârımız Anayasa Mahke
mesinin böyle bir karar almış olduğunu zannet
mektedir. Halbuki Anayasa Mahkemesi henüz 
böyle bir karar almış değildir. Anayasa 
Mahkemesi böyle bir karar almış olsaydı, 
Anayasanın 135 nci maddesinin son fıkra
sının âmir hükmüne göre Millet Meclisi
ne, Başbakanlığa gönderip, kendisinin karar 
dediğine, gerekçe yazması icabederdi. Gene biz
zat Anayasa Mahkemesi Kanununun 39 ncu 
maddesinde şu hüküm vardır : «Anayasa Mah
kemesi kararları gerekçeli olarak yazılır, karar
lar, inceleme ve yargılamaya katılan başkan ve 
üyeler tarafından imzalanır.» 

Görülüyor ki, bir kararın karar olabilmesi 
için karan veren mahkemenin başkanı ve üye
leri tarafından imza edilmesi şarttır. İmza edi
lebilmesi için de gerekçeli olması lâzımdır. 
«Falan kanunun, falan maddesinin iptaline, 6 
ay zarfında yeni hükümler getirilmesine karar 
verildi,» şeklinde bir yazının altına Anayasa 
Mahkemesi Başkanı ve üyeleri imza koyarsa bu, 
Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi Kanununa 
göre bir karar değildir. Bunun hiçbir hukukî 
kıymeti yoktur. Millet Meclisine ve Başbakan
lığa tebliğ edilen böyle bir yazıya Anayasa 
Mahkemesi karan denilemez. Denirse ki, «Efen
dim, esbabı mucibeyi sonra yazacağız» mesmu 
değildir. Zira yine Anayasanın 152 nci madde
sinin son fıkrasında ve Anayasa Mahkemesi 
Kanununun 51 nci maddesinde şu hüküm var
dır : «Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Ga
zetede hemen yayınlanır.» ve işbu, derhal Resmî 
Gazetede yayınlanacak olan Anayasa Mahke
mesi kararının, Anayasanın 135 e 3 ve Anayasa 
Mahkemesi Kanununun 39 ncu maddesindeki 
âmir hükmüne göre gerekçeli olarak yazılmış ve 
başkan ve üyeler tarafından imza edilmiş bir 
karar olması icabeder. Çünkü; (Hâkimler Ka-
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nununuıı 63 ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 77 nci maddesi iptal edilmiş
tir) şeklinde bir yazı Resmî Gazetede dahi der
hal yayınlansa bu, Anayasaya ve Anayasa Mah
kemesi Kanununa göre bir karar değildir ki, 
hüküm ifade edebilsin. 

Şu halde ortada henüz Hâkimler Kanunu
nun 63 ve 45 sayılı Kanunun 77 nci maddele
rini iptal eden bir Anayasa Mahkemesi karan 
yoktur. Hükümet için de 6 aylık müddet 
zarfında yeni bir kanun getirmek mecburiyeti 
yoktur. Henüz esbabı mucrcesi yazılmamış olan 
bir kararın bâtıl oluşunun sebebi şudur: Her hü
küm ve karar bir gerekçeye dayanır. Her hüküm 
gerekçeye göre ittihaz edilir ve hüküm ittihat 
edildiği zaman gerekçe vardır ve derhal yazmak 
mümkündür. Arna peşin verilen, en ufak bir te
emmüle istinadetmiycn bir kararın, bir hülarıün 
gerekçesi henüz yok demektir ki, yazılamamıştır. 
Peşin verilen bu hükme gerekçe tedarikini âti
ye terk etmeli hukukta çok tehlikeli ve sakat bir 
yoldur. Zira hükmü karakuşiden sonra gerekçe 
aramak safhası başlayınca bu peşin hükme ge
rekçe bulmak, göstermek ve yasmak mümkün cl-
mıyabilir. Peşin verilen hükmün kanunlara uy
madığı neticesine varılabilir. Gerekçenin de 
imzalanması şart olduğuna göre, sonradan yası
lan gerekçeyi, ister bir gün, isterse iki sene son
ra olsun, imzalaması şart olan başkan ve üyeler
den birisi ölmüş olabilir de imzası mümkün ol
maz. O zaman ne olacak? ilân ve tebliğ edilmiş 
bâtıl hükmünden nasıl rücu edilecek? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bâtıl olmaz. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 

— Bu cesareti göstermek her babayiğitin kârı 
da değildir. Ortaya bir hakkı ızrar çıkmış olur. 
Böyle kanunsuz bir doğuşla karşı karşıya gel
mek hukuk müesseseleri için, hukukçular için, 
Anayasa Mahkemesi için çok fecî bir haldir. Şu 
halde Anayasanın emredici hükümlerini hiçe 
sayarak, gerekçesiz yazılan bir yazıya karar di
yen, birçok tehlikeleri düşünmeden günler, aylar 
ve seneler geçtikten sonra gerekçe yazmak sure
tiyle Anayasayı ihlâl eden Anayasa Bahkemesi 
Başkan ve üyelerinin hali pek hazindir. (A. P. 
srıalarmdan alkışlar ve «bravo» sesleri.) 

Ceza Kanunumuzun 141 ve 142 nci maddeleri
nin iptaline dair kararının mucip sebeplerini 
muhterem arkadaşlarım, tam iki sene sonra yaz
mıştır Anayasa Mahkemesi. 

Başkâtiplerin savcılara vekâlet etmesini 
mümkün kılan 7188 sayılı Kanunun 137 nci mad
desinin iptaline dair olan kararını 27 . 12 . 1966 
tarihinde ittihaz edip yeni hüküm getirilmesi 
için 25 . 6 . 1967 tarihine kadar mehil verdiği 
halde gerekçesini 10 . 7 . 1967 tarihinde neşret-
miştir. Yani mühlet bittikten sonra. Ve niha
yet savcıların tâyinine ve nakline ait hükümle
rin iptaline dair (karar verdim) dediğinin ge
rekçesi bugüne kadar yoktur, yazılmamıştır. Es
babı mucibesiz hükmün bâtıl oluşu, esbabı mu-
cibesiz kararın bâtıl oluşu bir tarafa, yeni bir 
hüküm getirebilmek için gerekçe görülmeden 
hareket mümkün müdür? Bu şekilde icra organ
larını felce uğratmak nasıl izah edilebilir? Ana
yasaya mugayir olan kanunları iptal etmek sa
lâhiyetini Anayasanın 147 nci maddesi ile elin
de bulunduran ve bu salâhiyetini Türk Milleti 
adına kullanan Anayasa Mahkemesinin Anayasa
yı ihlâl etmesine göz yumulamaz. Anayasa Mah
kemesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin elini, 
kolunu bağlamıya, icra kuvvetini felce uğratma
ya memur bir kuruluş değildir arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından, alkışlar ve «bravo» sesleri.) 
Anayasa Mahkemesi bir Anayasa kuruluşudur. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, vaktiniz doldu. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 

— Bitiyor efendim, bağlıyorum. 

Bu kuruluşu, yegâne yasama yetkisi sahibi 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde 
bir kuvvet ve kudret olarak vehmedenler akılla
rını başlarına alsınlar. Anayasa Mahkemesinin 
Anayasanın hudutları içinde kalması lâzımgeldi-
ğini bilsinler. Bugün Anayasa Mahkemesi Ana
yasanın hudutları dışına çıkmıştır. Millet Mec
lisi onun bu haline gözü kapalı olarak, (evet) 
diyemez. Onun Anayasayı ihlâl eden bu hareke
tini iptal etmek için kim ve nasıl bir karar ge
tirecektir? Türk umumi efkârı bu hazin halin 
üzerinde durmaktadır. Bir çaresine bakmaya 
mecburum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize hürmetler ede
rim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (A. P. 
srıalarmdan «bravo» sesleri, alkışlar.) 

2. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Güney sahillerindeki bahk avcılığında çalışanlar
dan Sosyal Sigortalar Kurumu Adana Şubesinin 
sigorta primi almak için baskı yapmasının doğru 
olmadığına dair demeci. 

- 4 1 1 -
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BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan, Güney sa
hilleri balıkçılarımızın dertleri ile ilgili çok kısa 
beyanda bulunacaksınız. 

Buyurunun. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 3 ncü maddesinin (A) fıkrasın
da: «Tarım işyerlerinde çalışanlar sigortalı sa
yılmazlar,» denilmektedir. 193 sayılı Kanunim 
52 nci maddesi tarım faaliyetlerini şöyle tarif 
etmektedir: «Arazide, denizde, göl veyahut doğ
rudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiy
le nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mah
sullerinin istihsali, avlanması, satılması veya bu 
mahsullerden sair bir şekilde faydalanılması, 
dükkân veya mağazaya gelinceye kadar geçir
dikleri safhalar zirai faaliyet safhalarında ka
lır.» der. 

Yine 21 . 8 . 1967 tarih ve 12679 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanmış bulunan ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında da balıkçılık ve balık 
istihsali diğer muhtelif tarım faaliyetleri meya-
nmda mütalâa ve tesbit edilmiştir. 

Arkadaşlar, bütün bu arz ettiğim kanunlara 
ve İkinci Beş Yıllık Plândaki açıkça belirtilmiş 
hükümlere rağmen maalesef Adana Sosyal Si
gortalar Kurumu, iskenderun ve Güney sahilleri 
balık müstahsıllarını baskıda tutarak tarımın 
bir kolu olan balık avcılığında çalışanlardan si
gorta primi almak istemektedir. Bu maksatla da 
Adana Sosyal Sigortalar Kurumu Şubesi tarafın
dan İskenderun - Tarsus ve Güney sahillerimiz-
deki balık müstahsıllarma müfettişler göndere
rek onları terör ve baskı havası altında tutma
ya çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, malûmlarınız olduğu 
veçhile tarım işyerlerinde çalışanların sosyal gü
venliklerini koruyacak tarım ve iş tarım sigorta 
kanunlarını çıkarmak için çalışmalar partimiz 
tarafından ele alınmıştır. Adalet Partisi Hükü
metinin de bu husustaki çalışmalarını biliyor ve 
duyuyoruz. Hattâ Devlet Plânlama Teşkilâtının 
istanbul çalışmalarında bunun üzerinde de dur
duğunu gazetelerde okumuşuzdur. Bu durumda 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun hüküm
leri nasıl olsa balık müstahsıllarma da tatbik 
edilir düşüncesiyle daha kanun çıîanadan Adana 
Sosyal Sigortalar Şubesi, yanlış, hatalı düşünce

nin tesiri altında kalarak şimdiden, iskenderun, 
Tarsus, Samandağ ve Güney sahilleri balık müs-
tahsıllarmdan sigorta primi almak için baskı yo
luna gidiyorsa bu hareketleri usulsüz ve kanuna 
aykırıdır. Usulsüz ve kanunsuz bu baskı hareke
ti üretimden tüketime kadar iskenderun ve Gü
ney sahillerindeki yüzlerce aile reisinin iş sahası 
ve binlerce insanın gelir ve geçim kaynağı olan, 
aynı zamanda tüketimden arta kalan kısmı ile 
Devletimize ihraç yolu ile yüzbinlerce dolar dö
viz sağlıyan balık avcılık ve istihsalini baltalamış 
olmaktadır. 

Sayın Hükümetin ve bilhassa ilgili bakanlık
ların arz ettiğim bu konu ile ilgilenerek mesele
nin tahkiki için lüzumlu direktifleri vererek bu 
yanlış ve kanunsuz tatbikatın önüne geçecekle
rine eminim. Esasen iskenderun ve diğer Gü
ney sahilleri balık müstahsılları 21 Aralık 1967 
günü, 15 balık müstahsili - ki bunlar yüzlerce 
aileyi temsil etmektedirler - müşterek olan bu 
dertlerini aksettiren bir dilekçelerini Sayın Baş
bakana göndermişlerdir, acele ilgi beklemekte
dirler. 

Bölgem Hatay balık müstahsılları, Güney ba
lık müstahsılları adına durumu bir defa daha 
ilgililere arz ediyor, acele tedbir almalarını is
tirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tayyar, zatı âlinize Cuma 
günü inşallah söz vermeye çalışacağını. 

3. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm Suudi 
Arabistan ve Libya'ya yapacağı resmî ziyarette 
kendilerine Tokat Milletvekili Osman Saraç ile 
İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakıhç'ın katıl
masının uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi (3/833) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di gündeme geçmeden evvel, Sayın Cumhurbaş
kanımızın Suudi Arabistan ve Libya'ya yapa
cakları resmî ziyaretle ilgili Başbakanlıktan ge
len bir yazı vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhurbaşkanımızın, 22 - 31 Ocak 1968 ta

rihleri arasında Suudi Arabistan ve Libya'ya ya
pacakları resmî ziyarette kendilerine Tokat Mil
letvekili Osman Saraç ile istanbul Milletvekili 
Ahmet Tahtakıhç'ın refakat etmeleri uygun gö
rülmüştür. 
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Anayasamızın 78 nci maddesine göre gereği
nin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini rica 
ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-
yangil'in başkanlığında Hindistan'ı ziyaret ede
cek heyete Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın katılmasının uygun göı-üldüğüne dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/832) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen tezkere
yi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çanakkale Milletvekili Muammer Baykan'ın, 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in 
Başkanlığında Hindistan'ı 2 - 10 Ocak İ968 ta
rihleri arasında resmen ziyaret edecek olan 
heyete katılması uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alma-

1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/455; Cumhuriyet Senatosu 
1/843) (Millet Meclisi S. Sayısı : 474; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1073) 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Ciünhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/457; Cum-

cak kararın gönderilmesine müsaadelerinizi ri
ca ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 306 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanu
nunun değişik 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının geri verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (3/831) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelmiş bulu
nan tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 . 5 . 1966 tarih ve 71 - 379/3091 sayılı 

yazımız: 
İlişikteki yazımızla sunulmuş bulunan 306 

sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun deği
şik 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun tasarısının geri gönderilmesine 
müsaade buyurulmasmı rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Talep üzerine geri verilmiştir. 
Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

huriyet Senatosu 1/845) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 475; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1072) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçen 
birleşimde yapılan açık oylamalarda çoğun
luk sağlanamamıştı. Müsaade ederseniz bu açık 
oylamaları tekrar oy kupasını gezdirmek sure
tiyle icra edeceğiz. 

Muvafık mı efendim? («Muvafık» sesleri) 

Gezdiriniz oy kupalarını. 

Açık oylamaların hangi kanunla ilgili ol
duğuna dair oy kupalarının üzerinde yazı var
dır. Arkadaşlarımın ona göre oylarını kullan
malarını rica ederim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE1 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 
olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birkaç yıldır iç ve dış basının ciddiyetle 

üzerinde durmakta olduğu «Tarihî eser kaçak
çılığı» ciddî tedbirleri süratle bulunup tatbik 
edilmediği takdirde, paha biçilmez tarihî ve 
turistik değer taşıyan eserlerimizden yakın 
bir gelecekte eser kalmıyacaktır. 

5 . 8 . 1967 tarih ve 7118 sayılı Milliyet Ga
zetesinin birinci sayfasında «Türkiye soyulu
yor» başlığı ile verilen haber, gerek Dorak ha
zinesinin kaçırılışı ve gerekse diğer tarihî eser
lerin kaçırılışmın acı hikâyesini delilleri ile 
ortaya koymaktadır. Bu soyguna iştirak eden 
milletlerin mensuplarını dahi isyana sevk 
eden, arkeolojik soygunun delilleri ile tesbi-
ti, alınması gereken tedbirlerin ve çıkarılması 
gerekecek kanunların, gerçeklere ve gerekle
re uygun ve müessir olmasını mümkün kılacak
tır. 

Bu sebeplerle; Türkiye'den yabancı mem
leketlere «Tarihî eser kaçakçılığı» olayını ge
nişliğine ve derinliğine tetkik ve tahkik ede
rek, alınması gereken idari ve kanuni tedbir
leri tesbit ve Yüce Meclise arz etmek üzere, 
her partiden kuvveti oranında alınacak üyelerle 
kurulacak 11 kişilik bir Meclis Araştırma 
heyeti teşkilini, Anayasanın 88 ve 89 ncu mad
deleri gereğince istirham ederim. Saygıyle. 

7 . 8 . 1967 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Araştırma önergesini okutmuş 
bulunmaktayım. 

Araştırma önergesi üzerinde şimdiye ka
dar söz almış bulunan muhterem arkadaşları
mın isimlerini okuyorum: 

Kemal Sarıibrahimoğlu (önerge sahibi), 
Reşit Ülker, Fehmi Cumalıoğlu (Millet Partisi 
Grupu adına), Yusuf Ziya Bahadmlı (T. i. P. 

IÜL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

Grupu adına) Fahri Uğrasızoğlu, Nuri Koda-
manoğlu (C. H. P. grupu adına), Hilmi incesu
lu (G. P. Grupu adına), Ahmet Nihat Akay 
(A. P. Grupu adına). 

Grupları söz sırasında takdim ettiriyorum, 
bu hale göre evvelemirde önerge sahibi ola
rak Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'na söz vere
ceğim, sonra gruplara vereceğim. 

Buyurun Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Saygı değer milletvekilleri, asırlardan beri de
vam edegelen bir ihmalin burada ifadesi ve 
gerekli tedbirlerin alınmasına yarıyan çalışma
ların yapılabilmesi için huzurunuzu işgal et
miş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; ben sizlere tarihî 
eserlerin, etnografik ve arkeolojik eserlerin, 
bir milleti millet yapan unsurlardan biri oldu
ğunu, tarihin maddi deliller kısmını teşkil ey
lediğini, bu itibarla da millet hayatında, bü
yük değer taşıdığını uzun uzun izahı lüzum
suz saymaktayım. Zira bilmekteyim ki hepi
niz benim kadar hattâ benden daha iyi bu nok
talan bilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; her meselede ol
duğu gibi tarihî eserlerin değerini takdir ve 
onları korumak için gerökli tedbirleri almada 
da ileri milletlerden birkaç yüz sene geri kal
mış bulunmaktayız. Tarihî eserlerin tarihî de
ğerleri dışında turistik ve ekonomik çok bü
yük değer taşıdığını gün geçtikçe anlamak
tayız. Yabancı memleketlere giden arkadaşla
rım görmüşler ve bilirler ki, bir müze zengin
liği ile o memlekete şeref katar, itibar katar 
ve turistleri celbetmekte de birinci derecede 
önemli bir faktör olur ve olmaktadır. Biz ta
rih boyunca büyük devletlerin kurulduğu me
deniyetlerin bina edildiği bir toprak parçası 
üzerinde yaşamaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 22 Ağustos 1967 ta
rihli Akşam gazetesinde ifade edildiği üzere : 
«Karya, Lidya, Miken medeniyetlerinin doğum 
yeri, altın babası Kresüs'ün Payitahtı, Amiral 
Artemisia'nm Bodrum'u, Hellen'in Truva'sı, 
Artemis'in Efes'i, Aklepio'nun Bergama'sı gü
nün yirmidört saatinde dinamitleniyor. Hır
sızlar sürüsünün medeniyetlerin temellerinde 
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patlattıkları dinamitler ilgililerin kulaklarını 
sağırlaştırırken rüşvet de gözleri kör ediyor 
sanki. Bu büyük soygunda rüşvet alabildiğine 
işleyebilmekte, yüzlerce tufeyli yalnızca cüz
danlarını şişirmek gibi haris bir düşünce ile 
bizlere atalarımızdan miras kalan dev eserle
rin ırzına geçerken zerrece utanç duymamak
tadırlar.» 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bu soy
gun, bu suiistimaller karşısında içi yanan 
memleketsever bir gazetecinin, özden Alp-
dağ'm feryadıdır bu. Yerli ve yabancı bilcüm
le gazeteler meseleyi, Türkiye'deki tarihî eser 
kaçakçılığını, soygununu, tahribini o derece 
büyük çığlıklar halinde ifade etmişlerdir ki, 
bizlerin dahi duyması mümkün olmuştur ve 
neticede de Yüce Meclisinizin huzuruna gel
miştir. İşte bu medeniyet âşığı, doğruluk âşı
ğı yabancı matbuatla milliyetçi yerli matbua
tın hizmetlerinden, himmetlerinden dolayı bu 
kürsüden millet adına kendilerine teşekkürü 
bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; yerli matbuat bu 
feryadı, figanı koparırken yabancılar ve bu 
yabancıların başında tarihî eserlerimizi kaçı
ran bilhassa Amerika ve sair Avrupa memle
ketlerinin gazetecileri de bir doğruluk, bir me
deniyet aşkı ile bu feryat ve figana iştirak ey
lemişlerdir ve kaçınlışın acı acı hikâyelerini 
vermişler, delillerini ortaya sürmüşlerdir. Bu 
feryatlardan da burada kısaca bir iki pasaj 
okumak suretiyle sizleri malûmattar etmek is
terim. Bunların zabıtlara geçmesi, tarih hu
zurunda da bir değer taşıyacak ve kıymetlen
dirilmesi daha ziyade mümkün olacaktır. 

Yine Akşam gazetesinin 21 Ağustos 1967 ta
rihli nüshasında şöyle denmektedir : «Türkiye'
deki büyük soygun artık öylesine yüz kızartı
cı bir hal almıştır ki, yabancı yazarlar dahi 
kendi ülkelerindeki müzelerin boş kalması pa
hasına kalemlerim kullanıp soyguna mâni ol
mak lüzumunu duymuşlardır. Anadolu'yu dün
ya müzelerine bol süt veren bir montafon ine
ği kabul eden zihniyete karşı çıkan UNESCO 
Teşkilâtını soygun karşısında yardıma çağı
ran derginin ünlü yazarları bu yağma nedeni 
ile (Türkiye'nin ırzına geçiliyor) diyebilmişler
dir. Amerika'nın en büyük kültür dergisi Ho-
rizon'un arkeolojik soygunu yerinde incelemek 

üzere Türkiye'ye gönderdiği ilki ünlü yazar 
Kennet Pearson ile Patricia Connor kendilerini 
şaşkına döndüren soygun ile ilgili yazılarında: 
(Türkiye arkeoloji yağmacıları tarafından her 
gün soyulmaktadır, soygunun merkezi İstanbul 
ve İzmir'dedir. Teşkilâtlı çeteler ilgililerin göz
leri önünde soygunu devam ettirip büyük ser
vetler kazanırken kendilerine kimse mâni ol
mamaktadır.) demektedirler. Yazarların, (Ta
rihî eserler ancak kendi ülkelerinde hakikî ih
tişamlarım koruyabilirler, köklü tedbirlerle 
bu kaçakçılık önlenmelidir.) demektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; daha buna benzer 
birçok misaller verilebilir. 

Yine Milliyet gazetesinin geçen sene tefrika 
ettiği, Dorak hâdisesi soygunu delilleriyle ispat 
edilmiş, milyarlar değerindeki hazinelerin ya
bancı memleketlere kaçırıldığı ve yabancı mem
leket müzelerini zenginleştirdiği ispat edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kaçakçılığın bu 
tahribin nedenleri ve sebepleri üzerinde de yer
li ve yabancı kafalar düşünmüşlerdir ve bu 
arada birçok neşriyat da olmuştur. Birçokları
na sizlerin de muttali olduğu kanısındayım ve 
maalesef burada üzüntü ile ifade etmek iktiza 
eder; bugüne kadarki vâki yağmanın, vâki 
tahriplerin en büyük günahı da yine teşrii or
ganın, bizlerin, sizlerin omuzuna yüklenmekte
dir. Çünkü arkadaşlarım; onbin civarında ka
nun tedvin eden bu Meclis, sanki imkânı yok
muş, vakti yokmuş, çaresi yokmuş gibi 10 Ni
san 1322 Rumî senesinde yani bundan takri
ben 61 yıl önce çıkarılmış bulunan Asan Ati-
ka Nizamnamesini tatbik edegelmekteyiz. Bu 
Asarı Atika Nizamnamesini gerek hukukî, gerek
se cezai müeyyideleri ve tedbirleri itibariyle 
yeterli olmaktan uzaktır. Son derece gülünç, 
son derece az ve ceza hukuku muvacehesinde 
adalet ve nısfet kaideleriyle telifi mümkün 
olmıyacak hükümleri muhtevidir. Bir kaçakçı
ya, tarihi eseri tahribedene son derecede gü
lünç para cezaları veya hapis cezaları verilebil
mektedir. Kaldı ki, bu nizamnamenin - ki, bu
gün kanun hükmündedir. Çünkü Osmanlı Dev
rinde nizamnameler kanun hükmünde idi - be
şinci maddesinde «Osmanlı İmparatorluğunun 
kuruluşundan evvelki unsurlara ve uluslara ait 
eserler tarihî eser sayılmış» yani bu hesaba, bu 
madde hükmüne göre, 1299 senesinde yani Os-
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manii imparatorluğunun kuruluşundan bu ya
na yaratılmış, inşa edilmiş, yapılmış olan arke
olojik ve etnografik bilcümle tarihî eserler bu 
nizamnamenin hudut ve sınırı dışma çıkarıl
mıştır. Yani Osmanlı İmparatorluğu devri eser
leri, kaftanları, kitapları, ev eşyaları bilcümle 
silâhları ve saire tarihî eserlerinin tamamı hiç
bir cezai müeyyide olmadan, hiçbir takibata 
mâruz kalmadan yabancı memleketlere çıka
rılabilecek demektir ve geçen sene zannederim 
ki, gazetelerde okumuşsunuzdur, tarihî Osman
lı devri silâhlarını bir yabancı toplamıştı ve il
gililerden öğrendiğime göre, hiçbir ceza gör
meden ve hiçbir takibata mâruz kalmadan ya
bancı memleketlere bu silâhları götürebilmiş-
tir. Çünkü, Osmanlı devrine ait en ufak bir 
mevzuat mevcut değildir. Kaldı ki, bu mevzu
at, nizamname zaten gayri kâfidir, ne antika
cıların, kaçakçıların kontrolünü etnograflar ta
rafından, devletin resmî memurları tarafından 
kontrolünü mümkün kılabilmektedir, ne de 
cezai müeyyideler itibariyle önleyici karakteri 
taşımaktadır. Bu, son derece zayıf hükümleri 
gayrikâfi hükümleri muhtevi nizamnamenin 
dahi tatbik edilemediği bir sistem ve rejim için
de serbestçe bu kaçakçılık yapılmaktadır. Ha
lılar, zıliler, çeşitli tarihî eşyalar, şamdanlar. 
bazan bozularak, bazan kırılarak tümü ile ya
bancı memleketlere götürülebilmektedir. Bu, 
acı ve hepimiz için de üzücü bir gerçektir. 

Bunu ifadede zaruret mevcuttur arkadaşla
rım. Bunun nedenleri üzerinde durulmuştur. 
Neden bu kaçakçılık yapılmaktadır? Tarih bo
yunca da yapılagelmiştir. Maalesef, Osmanlı 
imparatorluğu devrinde ondan sonraki Cum
huriyet Devrinde, demokratik idareler devrin
de ve bugün de yapılagelmekte ve bugün ar
tık mesele büsbütün gözlerden uzak olmıyacak 
bir açıklığa kavuşmuş bulunmaktadır ve yetki
lilerin ifade ettiklerine ve açık açık neşrettikle
rine ve delillerini bildirdiklerine göre, bu son 
derecede kârlı bir kaçakçılıktır. Afyon kaçak
çılığı kadar kârlı ve afyon kaçakçıları kadar bu 
kaçakçılarla mücadele edenler için tehlikelidir. 
Hattâ yetkililerin ifadesine göre, meselâ bakın 
1967 tarihli Milliyet Gazetesinde; «Afyon ka
çakçılığı kadar kârlı iş» başlığı altında bu ger
çekler ifade edilmektedir ve bununla mücadele
nin son derecede zor olduğu ve hattâ mücadele 
edenlerin öldürülmesiyle neticelenen olaylara 

rasgelindiği ifade edilmektedir ve bu kaçakçı
lık sebepleri arasında geniş sahillerimizin bulu
nuşu ve bu sahillerimizin devletin kontrolü altın
da tam ve kâmil mânada bulunamayışı da bir ne
den olarak gösterilmektedir. Meselâ Ayasofya 
Müzesi Müdürü Feridun Birim Tekin, geniş sa
hillerde kaçakçılığı önliyebilecek bir kontrol 

. sisteminin de yokluğuna değinen Birim Tekin; 
«sahillerimize çok yakın olan yabancı adalara 
eski eserlerin kolaylıkla kaçırıldığını söyle
miştir,» demektedir. 

Saniyen arkadaşlarım; yabancı birtakım 
kuruluşların da bu kaçakçılığa yardımcı olduk
ları ifade edilmektedir. Amerikan PX leri, Ame
rikan Posta Teşkilâtı ile Çiğli'deki Amerikan 
Hava Üssünün bu maksatlarla kullanıldığı id
dia ve ifade edilmektedir; yetkili mütehassıs
lar ve bilginler tarafından ve hattâ Amerika'-
lı yazarlar Türkiye'deki birtakım kaçakçıların 
da ismini açık açık vermektedirler. Meselâ 
5 Ağustos 1967 tarihli Milliyet Gazetesi ve bi
raz evvel okuduğum Akşam Gazetesi bunun 
açık açık misallerini vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben şahsan birta
kım yetkililerle de bu mevzuların üzerinde ko
nuşmalar yaptım. Bu mevzular sadece bir cezai 
müeyyide ve sadece bir teşriî tasarrufla kesi
lip atılaımyacak kadar mühimdir. Bunu yan 
tedbirler de istiyen, ihtiyaç gösteren şümullü 
bir memleket dâvası olarak tesbit etmiş bulun
maktayım. Denilebilir ki, bu konuşmalara, Mec
lisi işgale ne lüzum vardı; milletvekilisin, Asan 
Atika Nizamnamesini ve sair mevzuatı tetkik 
ot, yeterli hükümlerle gel, kanunu kabul edelim. 
"loş, bunca samandır teklif ettiğimiz hangi kanun 
kabul edildi? Ama, nazari olarak da bu iddia 
mümkündür ve belki de biraz sonra arkadaş
larım bunu ifade edecekler. Yalnız arkadaşla
rım, şunu hey&n etmek isterim ki; bu sadece bir 
Âsin Atika Nizamnamesi yerine geçecek veya 
bunun birtakım hükümlerini ıslah ve tadil sure
tiyle tekemmül ettirerek tedvin edilecek bir ka
nun meselesi değildir. Biz Devlet olarak, millet 
olarak birtakım kusurlarla malûl bulunmak
tayız. Tarihî eserler ve tarihî hazinelerimiz üze
rinde gereği kadar titremediğimiz gibi birta
kım tedbirleri de ihmal etmekteyiz. Türk Mil
leti âlicenap millettir, misafirperver millettir, 
hani şudur, budur, ama, arkadaşlarım biz tari
hî kıymetler üzerinde hassasiyetle durmak zo-
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randayız ve diğer tedbirleri de Asarı Atika Ni
zamnamesi veya ona muvasi, paralel hasırlana
cak bir kanun d^şmda, meselâ mütehassıslar der
ler İd ve yetkililer, neşriyatla da bu sabit olmak
tadır, yodi ve yabansı, diplomatik pasaport sa
hipleri, sonra yabancı kuraluşlar bu kaşakçvbğa 
vasıta olmaktadırlar. Meselâ bir yabansı di
yor ki; 120 santim uzunluğundaki bir heykeli, 
ismini vermem diye - İstanbul'daki t i r zat ra
hatlıkla yurt dışına kaçırabilir. İşte Milliyet 
Gai3tesi açık aşık yazıyor. İngiltere'de bir arke
oloji mütehassısı ve bu zat istediği tarihî eseri 
iste İliği kadar yere rahatlıkla kaçırabilecek do
rumdadır. Yani benim burada hakikaten yetkili 
organlardan ve Hükümetten sormak istediğim, 
acaba bu mevzular üzerinde bugüne kadar tet-
kikat yapmışlar mıdır; bir dosya hazırlamışlar 
mıdır ve birçok isimlerden bahsedilmektedir, 
şof jr isminden, adam isminden, mahal isminden 
ve saire, bunlar üzerine savcılar ve yetkili Hü
kümet erkânı eğ İmiş midir? Ne gibi tahkikat
la?, takibatlar yapılmıştır; cezai ve hukukî ta
kibatlar ne gibi hukukî sonuçlar vermiştir ve 
bu hukukî ve cezai takibatların verdiği sonuç
lar eğer bir cezayı gerektirecek şekilde değilse 
İd ehemmiyetle bu nizamname muvacehesinde 
bllyle olması gerekir - bunun nedenleri nedir, de-
rinliğino, genişliğine bir tetkikat var mıdır? 
Barada anıklarlarsa bilhassa memnun olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; gümrük meselâ 
bu yan tedbirler içinde den'yor ki, bu diplo
matik pasaport sahipleri yabansı kuruluşlar, 
(PX) 1er, posta teşkilâtları, hava alanındaki 
muafiyetleri sebebi ile rahatlıkla girip, çıka
bilen ecnebi zevat üzerinde elbette ehemmiyet
le durulmak gerekir. Bu yan tedbirler cümle
sinden olmakla beraber üzsrinde politik ve ik
tisadi balamdan ehemmiyetle durulması ve bir
takım anlaşmaların çerçevesi içinde de mesele
nin tezekkür ve teemmül edilmesi gereken ol
dukla nazik meselelerdir. 

Ayrıca gümrük mevzuatımız, gümrük me
murlarının yeterlik ve yetenekleri üzerinde bil
hassa durulması gereldr. Meselâ bir kısım mü-
tehassıslar:n bana ifadesine güre, gümrüklerde 
etnoğrafik ve arkeolojik eserlerin vasıflarını tâ
yin edecek yetkili eleman mevcut değildir ve 
yino Gümrük Bakanının 1964 te Bütçe Encü
meninde ifade ettiğine gire, lİ3e mezunu güm
rük memuru % 10 u güçlükle bulabilmekte

dir, yani geriye kalanı lise mezunu dahi değil
dir. 

Şimdi bu şartlar altında ve son derece ye
tersiz maaşla... Kabul edin k;, arkadaşlar mil
yonlar, milyarlar değerindeki eşya ve sair 
mallan, parayı ve saireyi ortaokul veya ilkokul 
mezunu ve belki de 300, 000 lira gibi değil bir 
aileyi, bir ferdi dahi insansa yasamaya ulaş
tır amıy ocak maaşlar alan ki :11er kontrol et
mektedir, çıkışma veya girisino müsaade ede
bilmektedir. Bu çek ası bir gerçektir. Bu ger
çek süratle düzeltilmelidir ve etnoğrafik ve ar
keolojik eserlerden anlar mütehassıslar güm
rük kapılanna mutlaka verilmelidir. Türkiye'
de bu mevzuda yetişmiş kâfi derecede eğer ele
man mevcut değil ise yabansı memleketlere 
gönderilmek suretiyle, bunları müteha3is hale 
getirmek ve kifayetli paralar verilmek suretiyle 
bunlar gümrük kapılarında istihdam edilmek 
gerekir. Bu da yan tedbirlerden, fakat ihmali 
katiyen caiz olmıyan tedbirlerden biridir. 

Sonra, yine Sayın Birim Tekinin yetki ile 
ifade ettiği üzere, sahillerimiz kontrolümüz al
tında değildir arkadaşla:. Bu^ön sahillerimiz 
tamamiyb tesadüflerin kontrolü altındadır. Sa
hillerimizin büyük kısmı, ise yarar kısmı, yerli 
ve yabancılar tarafından işgal edilmiş, zaptedil-
mistlr. 

Yino mütehassıslarca ifade edildiğine göre, 
yalan adalara kontrolümüz dışındaki sahillerden 
kaçakçılık yapılabilmektedir. Yine 09 senelik, 
33 senelik, 50 senelik işarlarla Hazineden ve sair 
kuruluşlardan cahil, sahil klyü kiralıyan birta
kım yabancılar bu, kaçakçılıkların vasıtası ola
bilmektedirler. En azından vasıta olabilmek ka
rakterine sabiptirler, bu kuruluşlar, bu teşekkül
ler, bu şahıslar. 

Şimdi denecek ki hani elinizde delil var mı? 
Varsa ortaya koyunuz falan filân. Arkadaşlar, 
mmareyi çalan kılıfını hazırlar, bu iş kolay de
ğildir. Zaten eğer bunları derdest etmek müm
kün olsa ve derdest etmeye müsait mevzuat ve 
tedbirler mevcut olsa, zaten bu meselenin Mec
lis huzuruna gelmesi mümkün değildi,1 gerek
sizdi. Bu itiT^arla bu yan tedbirlerin tamamını 
enine boyuna tetkik etraek gereldr. 

Biz bundan iki sene evvel, «Türk'ye sabilleri 
yağma edilmektedir, Türkiye sabillerini yağma
dan kurtarmak için müktesep haklar ihr i cdil-
momek kaydiyle devletlestirümelldir ve hiç de-
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ğilse büyük kısmı tapuya bağlanmamış olan sa
hillerin Devlet eline geçmesi, tapulaımıasının ön
lenmesi suretiyle gerek iktisadi, gerek sosyal, 
gerekse sıhhi 1:alamdan millet fertleri denizden, 
sahilden faydalanmalıdır» diye kanun teklif et
tik. Maalesef komisyonlar göndermedi dahi. 
Bugün şu mesele dolayısiyle görmekteyiz ki, 
sahillerin Devlet kontrolü altında olması sayı-
lamıyacak kadar faydalar tanımaktadır ve âde
te:. bir evin kendi din kapısını, avlu kapısını açık 
bırakmadı ve hor gelenin rahatlıkla girebilmesi
ne müsait bir alıklık ininde tutması gibi bir du
rum mevcuttur Türkiye'de, İşte biz diyoruz ki, 
bu açık kapı kapanmalıdır ve o evin bütün mah
remiyeti, bütün kutsiyeti o alenin faydasına 
tahsis edilmeli, rahatına, huzuruna tahriı edil
meli ve gerek turistik, gerekse tarihi hizmetle
rin! rahatlıkla görebilmelidir. Maalesef bugüne 
kadar bu nokta ihmal edilegelmiftir. Bu da ta
rihî. eser kavakçılığının yan tedbirlerinden, yan 
sobeplerinden birisidir. Yani mesele bir kuru 
kamın tedvini meselesi değildir; son derece 
şümullüdür. Bunun son derece büyük politik 
ve iktisadi tesirleri olaca'ı, belki birtakım bey
nelmilel müzakereleri, belki -bası muhasamatları 
gerektirecek ve Devletçe ve milletçe de ele alın
madıkça halli mümkün olmryacaktır. Hattâ, o 
derece mühim bir mevzudur İd, iktidar ve mu
halefet bir partiler üstü millî anlayın içinde me
seleyi mütalaa etmedikleri takdirde yine yüzde 
yüz muvaffakiyetinin mümkün olacağı kanısın
da değilim. Bu bir parti meselesi değil, mahi
yeti itibariyle de değil; çünkü millî bir mese
ledir, tarihi yapan bir unsurdur. Bu milletin 
her ferdi bu Türk tarihinin, bu eşi bulunmaz 
eserlerinin ve tarih yapan unsurlardan en sağ
lam maddi delili tekidi eden bu eserlerin korun
ması, tahribinin önlenmesi ve kaçaklığına mâni 
olunmasını ister ve hepimiz bunun üzerinde tit
reriz. Bu itibarla Yüce Meclirin iktidar ve mu
halefet olarak görüş birliği içinde bu meseleye 
millet adına vaziyed etmesinde zarureti milliye 
mülâhaza ederim. Bu sebeple de zaten bu öner
geyi vermiş bulunmaktayım. 

Mııhteron arkadaşlarım, bugün Müzeler 
Umun Müdürlüğü son derece gayrikâfi bir gay-
res içindedir. Hani, denecektir ki, bir umum mü-
dürlüT: var, çalışıyor, falan filân. Bir kere öde
ne1: verilmemektedir. Köylülerin, ahalinin çeşitli 
şekillerde, kazılarla tesadüflerle, bulduğu euer-

lero değerli parayı vermemektedir. Meselâ biraz 
evvel okuduğum akşam gazetelerinin birinde ifa-
do edildiği üzere, köylü adam binlerce lira de
ğerinde bir tarihî eseri getiriyor, müze müdü
rü, git diyor, filân kebapçıdan bir kebap ye... 
Olma:; arkadaşlar. Yani bu nihayet bugün bin
lerce, on binlerce, milyonlarca lira par/, verile
rek satmalınabilen meta haline gelmiştir. Buna; 
«Git de bir kebap ye* dersen bir daha sana ge
tirmem. Nihayet bunu bulan adam da bu vata
nın bir evlâdıdır, bir çocuğudur, verilen para 
dr. nihayet bu vatanda kalacaktır, memlekette 
kalacaktı:*. Bir kere cüzi bir para verilmektedir 
ve bu cüzi parayı vermek için de ödenek bu ku
ruluşa, Müzeler Genel Müdürlüğüne verileme
mektedir. Antikacılar, ve saireler gerçi müsaa
deye tâbidir, fakat kontrolü mümkün değildir, 
antikacılar raha: rahat alabilmekte, rahat ra
hat dr, kaçakçılara satabilmektedirler. Müzeler 
Genel Müdürlüğü memurları zaten aded itiba-
riylo gayrikâfidir. Fakat bu gayrikâfi aded ve 
imkânlariylc dahi asgari bir konrolü de yapa
mamaktadırlar Salâhiyetleri mevcut değildir. 
Bâz1, eserler ıyöz boyamak kabilinden arada bir 
antikacılar tarafından kendilerine getirilmekte
dir, fakat asıl değerli eserler kaçırılmaktadır. 
Bugün Türkiye'de gerçek, budur. Meclis olarak 
br. gerçeklere sırt çeviremeyiz. Bunlara bütün 
acılığ1. ile bakmamız ve tedbirini de almamız ge
rekmektedir. 

Sonra, yer mevcut değildir. Hani, alsalar da, 
müzo mahiyetinde, müze niteliğinde binaları 
mevcut değildir. Dışarılarda, şurada burada, 
yağmurun, çamurun tahribatına mâruz kalmak
tadır. Yani, geniş ve modern müzeler yapımına 
şiddetle de ihtiyaç mevcuttur. Bunun hepsi de 
parr, ile olacak şeylerdir arkadaşlar. Bunun 
madd', imkânlarım da temin etmekte zaruret 
vardır. Hattn bizim imkânlarımızın yetersizliği 
ve belki de bu biraz evvel izah ettiğim yan ted
birleri almaktaki - af buyurunuz - aczimizi bil
diği için bira? evvel ismini söylediğim yabancı 
yazarlar UNESCO nun yardımiyle, UNESCO 
ile işbirliği yaparak bu kaçakçılığın önlenmesi
ni tavsiye ederler. 

Sonra Sayın Ord, Prof. Süheyl Ünver tarihî 
ac. misallerini verir bu kaçakçılığın, tahribatın, 
Abdülhamit devrinde, Kırın Harbinden sonra 
İngilizlerin eserleri nasıl götürdüğünü vesaire-
yi... Neticede der ki, «Bunca senedir Asan 
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Atika Nizamnamesi gibi gayrikâfi bir mevzuatı 
değiştirmiyenlev hakkında Meclis tahkikatı ge-
reki.\» der. Hakikaten arkadaşlar, bu son dere
ce doğru bir hiümmdür. Bunda hepimizin az ve-
yr. çok. siyasi mesuliyeti ve ve%aîi vardır. Bu 
dünyada olmasa bile Mahkeme-i Kübrada bunun 
hesabım bu millet binden sorar. Onun için ben 
burhan ediyorum. Meseleyi mutat veçhile ik
tidar - muhalefet meselesi olmaktan çıkaralım, 
bir komisyon tenkil edelim, millet adına bu me
seleye el. koyalım ve partiler üstü millî bir an
layış içinde bu tatrih hazinelerinin tahribinin 
önlenmesi, kaçakçılığının önlenmesi, muhafaza-
smr. temim ^ivi mevzuları ve meseleleri bütün 
tedbirleri ile tetkik edelim ve öyle bir tedbirler 
manzumesi getirelim ki, Meclisin önüne, a-rtık 
ikine4, bir defa daha bu mesele gelmesin ve bu 
tarih hazineleri de hor bakımdan, her yönü ile 
korunma!: vo yabama imkânı bulsun. 

Muhterem arkadaşlarım; milliyetçiyim, mil
leti severim, suyum, buyum demek, olmaz. Mil
leti yapar, unsurlardan birisi karşmrzda. Bunu 
be:a^erco partiler üstü rıillî bir anlayıp ile ko
ruyalım, eliyoruz. Şayet iktidar çoğunluğu bu-
n~ evet demez ise. bunun tarihi vebali omuzla-
rmd~. olacaktır, Hürmetlerimle. 

BALKAN — M. P. Grupu adına Sayın Cu-
mab.oğlu, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALT-
05LTT (Kayseri) — Sayın milletvekilleri; Tür-
kiyedo ki tarihî cr.er kavakçılığı olaylarını ince
lemek vo bu konuc'a alınmadı rcrekli tedbirleri 
tesbit etmek iûnro Meclis arattırması yaırlma-
rrna daû* Adana Milletvekili Saym Kemal Sarv 
ibrabim.oğlu tarafından vcriîon önerce baklanda 
Millet Partr.min görüşünü açıklamak üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Türkiye'de tarihî eser kaşakçdığı olaylarının 
çok uzr.n yıllardan beri devam ettiği, birçok 
kıymeti* ederlerin, eski tarihî anıtların, kitabe
lerin, biıitlcrin tahribedilip aşırıldığı, kadîm 
r.aray, şehir ve mezar kalıntılarının ruh-atsız 
a~ıtp kazıldığı, bulunan antika vo müzelik eş
yaların kaçırılıp satıldığı birer vakıadır. Maale
sef bugüne kadar bu tarihî eser soygunculuğu
nun, millî e~er ve âHde tahribinin önüne geçe
cek ciddî hiçbir tedbir alınamamış, mesuller 
hakkm.^a ka-ıııni. takibat yanılmamıştır, ilgili 
bakanlıkların bu r>e hayati bir önom vermeyi"!, 
Müzeler ve Vaîaflar Genel Müdürlüklerinin de 

kısmen yetkisizliği ve ilgisizliği yüzünden ta
rihî mezar soyguncularmm, millî âbide katliam
cılarının cüretleri artmış, sayısız â\ide, paha 
biçilmez sanat harikası eserler, pırlanta kitabe
ler peyderpey yokedilmiştir. 

Esefle belirtelim ki, Türkiye'de tarihî eser 
kaçakçılığı ile, tarihî eserlerin tahrip, imha vo 
ziyama karşı gösterilen müsamaha ve lakaydi 
50 yıldan fazla bir zaman içide gelişen sorum
suzluk ve umursamazlık geleneğinin eseridir. 
Bu lâubalilik bir tarih şuurundan, sanlı bir geç
mişe sahibolma duygusundan, ata yadigârla
rını muhafaza kaygusundan, millî mirasımıza 
bekçilik etme idealinden milletçe yoğunlaştığı
mızın hazin bir delilidir. İleri bir medeniyete 
ulaşmak azim ve iradesine malik olan büyük mil-
htler barındıkları toprak üzerinde eski mede
niyetlerin bakiyesini ve ilim dünyacının muka
yesesine imkân vermek için kendi eserlerinin 
tarihî hüviyetini ve asli yetini muhafaza etmek 
mecburiyetindedirler. Böyle bir ideal kendi 
milletinin .şerefli mazisini, ecdadının mefahir 
hazinesin», garp r'inesansma temel olmuş ennin 
kültür mirasını küçümsiyen, değerlendirmiyen, 
a^a-tır^a, iddia ve yaratma metodunu bırakıp 
taklitçilik ve kor>ye zihniyetini be^imsiyen vo 
bövlece gem nesilhre bir nevi a~aTfl1k duyusu 
telk'n eden bir millî eğitim zihniyetiyle gerçek
leşemez. 

Tansimattan beri. muasırlaşmak, Batı mede
niyetine ulaşmak, Batılılaşmak çabası içindeyiz. 
Muasırladır ve Batıblaşırken meselâ Japonya'yı 
örnek alamadık, yanlış bir taktiğin peşine düş
tük. Kendimizin olan ve bizi yüz yıllar boyu 
örnek millet yapan değerlerimizi ve benliğimizi 
inkâr ettik, bin yıllık tarihî mirasımızı tekme-
b:Uk. Garbı taklit ederken ilim zihniyetini, 
te'miğini, sanat ve ticaret ahlâkını, metodunu 
Batıda bıraktık, Garbın dış kalıbım örf ve âde
tini-kpoye edip aldık. Maddeye kanrahm der-
k"m. mânevi değerlerimizi kaybettik ve böylece 
b'r bucuk asra yakla"a-a bir zaman içinde mede
ni Oarbla aramızda bir köprü t a n dahi kura
madık. 

Milletlerin kaderini, zihniyetleri ve fikirleri 
çizer. Profesör müteveffa E. JaTues'm dediği 
r v i : «öze! kültürlerinin kıymetini bilen mil-
totler, dünyanın istikbaline tesir edecek mahi
yette kararlar alındığı zaman sözlerini dinletç-
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celi nüfusa sahibolurlar.» itiraf edelim ki, kötü 
tarihin tescil ettiği özlü Lir medeniyete dayanan 
millî İdiltürümüzün kıymetini takdir edemedik. 
Bir mazi dibmankğı psikozu ininde ecdat ar-
mağam âbidelerimizin, tarihî eserlerimizin, kül
tür nıiraıımızm değersizliğini savunan bir eği
tim sietemi ilo genç nebilerin vicdanıma şanlı 
bir tarihi mahkûm eden bir kanaat yerleştirdik. 
Bugün he„llnmızm milletin ebedî müeterek malı 
olan tarihî eserlere, vakıf mücsserjelero el uzat-
mr/rn büyük bir vebal clluğu inanemı tanımı
yorsa, bu. kıymetlerin yerlerinden sökülüp ası-
rılmauna, ratdnıaima, yok elmasına seyirci ve 
yardımcı cluyorea unutulmasın ki bu günahın 
.sorumlusu bütün iktida-lar vo millet kaderinde 
söz saMM olan müesseseler vo aydınlardır. 

Yakmı za~'ara kadar cedadm nesillere cma-
r.et, h'rakbğr yaku* vo tarihî o-orlor'n gerçek 
bekaisi bizzat milletin her ferdi idi. C'mkü vic
danlarda emanete ihanet etmenin ilâhi mesul1-
yz'i rumivoldjı#n inano?. ya-a^aVa idi. Biz 
bn. âmir kuvveti yıktık, yerine hiçbir müeyyide 
koyamadık. 

Tasvirî eser kaeakçdığı. olayları, her türlü 
tedbir ahn^a da'û yine devam edeeoktir. Zira 
bugün bunun çoğunluğu beytülmale ve âmme 
hakana el tıkatırken ruhunda b'r ürperti duy
mamaktadır. Kadîm medeniyetlerin beliği ola"1 

bu aziz vatan topraklarını o^odî İdim - Türk 
yurdu, elarak k"klestircn, bu ülkeyi bastan basa 
Fim, ir"an, kültür, rauat eserleriyle, içtimai yar
dım mib"re"~lcrIy]C') maddi, manevi anotlarla 
siisl'yen mübarek cedadumz bunların tapu se
netlerini, arşivlerini, vakfiyelei'ini, envanter 
Irr/ida-.nm, tapu defterlerini, tarîhî emanetleri 
has'nel eriyle birlikte brdere yadigâr bırnkmr-
tır. Bunla-." için IIea!no-i Hümayun ve a^iv dai
r le r i do yapmıştır. FaMh Sultan Mehmet Han, 
Yvnm Çullan Celim Han vo di "'er Osmanlı hü
kümdarları Avruna, Afrika ve A - T ,'nııı kadım 
med'r.'yetlcrim.n bütün. hasmeVybi bu latalar
da hükümran oban devletlerin naha biçilmez kıy
metli emanetlerini ve evrak hazinelerini ve Os
manlı Imnara^-orluğunım ITar'ne ve .arşivini 
Tonkam. Sarayında ve / y a irini Kdioesirde top
lamışlar ve bize, d'iryaum hiçbir millerine r.a-
râbomnvan org'u ve zcna'İu. ""Malcrce nr''yar lira 
d,e'"~rl:vb Hvfne ve t-ar'hî emaret b'rakm's-
1-Y'fb-". r,:-rr.m dedelerimi fethettikleri, evHek 
fatihanı iskân ederek Türklostirdiklori bu ül

keleri, Asya, Afrika ve Avrupa'yı baştanbaşa 
madeniye i bulunan ve kültür eserler ylo süsle
mişlerdir. Herkese bir âbide, bir vakıf müesse
sesi, sana' harikam birer mabet dikmişlerdir. 
Anadolu'yu îslâm - Türk ülkesi yapan Selçuk
luların, Karaosmanoğullarmm, Eşrefoğulları-
nm, Eamazanoğullarının ve diğer Türk beylik
lerinin bıraktıkları tarih borgüzan sayısız âbi
deleri, camileri, türbeleri, kitabeleri, han. ha
mam, sarey ve kervansarayları, köprü, mektep, 
hastane ve imarethaneleri titizlikle onararak 
muhafaza etmişler ve bize böyle bir cennet va
tan bed^ye etmişlerdir. 

BIL*, bu tarihî emanetleri muhafaza etmek 
şöyle dursun, ta?ta sorumlu makamlarım'z ol
ma': üzere, bunların çorunun adlarını, yeklerini 
vo değerlerini de bilm'yornz. B'v M iseler 
Unum Müdürlüğü vardır, fakat bunun görev, 
yetki ve bilgi sınırlarını çizen, hikmet sahafını, 
m""5ullyj'k.rini bildiren bir m"neler kanunu 
ye'-'ur. Müzeler ve eski eserler, ömrü yüz yda 
yaklaşan bir Eski Ederler Nizamnamesi ile ida
re edilmektedir. MÜzseilik bir yüksek ilim ve 
ih*rsas işi olmama rağmen, bu. makama üni
versite profesörlerine tanınan avantajlar tanın
madığı için, bu nitelik!;'} değerli kriler de bu-
luT,amamaktadır. Mabetleri, m I nevi âbideleri, 
vakıf ve Iryrî müesseseleri. türbe ve kabristan
lar. korumak ve yalatmakla görevli bir Vakıf
la" Genel M'idürlüğü va-dır, faka* ûO seneden 
beri memleketimi z'n te^'hî *apn senetleri olan 
bu ecdat yadigârı âbidelerimiz, mabetleri
mi-, kültür ve p.riv haznelerimiz, ta-
r'Jıî eserlerimiz âdeta bir katk'ama tabi 
tutulma1'^, tn.ki.lri, T7,e1','l',D sanlm"1**0 ba-
kımeıdıktan harabe vo birer mezboroîik ha-
b're .•rdaıelerine s^y'rri ltalınmak+e,d?r. Ynlmz 
istanbul'da birden fc.rla cami. mesc'|,-v ima""etha-
rn, lıülb'ye, mrdreee, çe^îiıe, türbe ve kubbe yı-
kılmıe, yokedilmiş, yerleri satdm^tır. Bireoğu 
kirava verilmiş, şaraphane ve saire yapılmıştır. 
Bur.!a-'in saV."er pırlruf-a kitabelerinden ve sa
na4; ha'."ikaeı iskeletlerinden bile eser ve ir kal-
.mamtr-tır. 

Yurdumuzun di^er yerlerindeki ta";bî âbi
delerimiz, îsbâm. - T'.ırk medor:yetnr"n d^ğerle-
v'no paha biçilemeyen mOmu"eler' bu°*'ln yü-
r"kler aeısıdır. Bâzdarunn îîır'.s''':yan mimarla
ra tamir ettirilen böîrımîcrirdekj. beton sütunlar 
ve duvarlar bu eserlerin estetik ihtişamını, mi-
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mari ahenkli kaybettirdiği gi':i, Türk hattat
lığının ince, sana!; ve zoka harikası olan al-m 
varaklı kitabeler ve ayetler üzerine çekilen ba-
d?.,na ve sıvalar basit çiçekli nakıslarla îslâm 
sanalının ince ve manalı ruhuna karartmıştır. 

Selçukluların Kor;/.!, ve Kay^ori'deki eser
leri bakımsızlıktan ve harabolmaktaıı kurtarıla
mamıştır. Korya'da Alâcttin Tepesindeki çini
leri dökülen, bir harabeye dönen türbenin bod-
ry.TA katında bulunan çokta Selçuk hükümdarı
nın mumyaladım çalan, köpeklere parçalata-ı 
zalim.hr teer'ye cdilmoıurtir. Kara:naıı'dak' 
Alâettin külliyesinin, Erzurum'daki tarihî âbi-
d3 ve camilerin, B-yşckir'deki Eşrefoğlu Kub
beli Medresesinin, Kars'tan, Ed'rne'73 kadar 
yurdu baştanbaşa kaplı yan tarihî mimarî ma
betlerin, Kilis'teki Emir Car.bolat Camimin, 
yurdun dört tarafındaki Mimar Sinan'ın eserle
rinin tarih berçüzarı olan. âbidelerin durumları 
hi!3 d3 yürek a .̂ıcı değildir. Bu eserlerin birço-
jR'im".̂ . kitabeleri, cylmalı mermerleri, oyma iş
lemeli kapıları çalınmış, hela taşı ve ahır ka
pısı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilânın
dan beri millî kültürü, millî tarihi ve arşivi 
korumak ve geliştirmekic mükellef Millî Eği-
t'm Bakanlığımız vardır, fakat istanbul'da 
Tapu ve Kadastro Dairesinin yanındaki Fatih'
in Hazinei Evrakından 180 - 203 kiloluk bal
yalar halinde milycnlarca vesika çalınır ve 
okkası on paradan Bulgarlara satılır, islâm 
tarih'nin, Osmanlı Fütuhatının Asya, Afrika 
ve Avrupa'nın tarihini aydınlatan bu tarihî 
ovra": vagonlarla Bulgaristan'a sevk edilir. 
Vatanseverlerin feryadı ve şikâyeti üzerine hır
sızlar yakalanır, izmit Ağır Ceza Mahkemesi
ne verilir, bu tarih hırsızlarını, bu millî eser 
kaçakçılarını affetmek üzere bir Af Kanunu 
çıkarılır. 

Halil ibrahim Beyin Müzeler Müdürlüğü 
zamanında Topkapı Sarayında İmparatorluğun 
yeknesak ciltli tapu ve tahrir defterleri soba
lara atılıp yakılır. Dünya milletlerinde istatis
tik mefhumunun bilinmediği bir zamanda tu
tulmuş olan, vilâyotlerdeki nüfus ve Devlet 
varlıklarının sayımını ve durumunu gösteren 
bu ilmî istatistik malzemesi dünya ilminin tet
kikinden ve Türk Milletinin millî mirasından 
kaçırılır ve yok edlir. 

İmparatorluğun kuruluş devirlerine kadar 
uzanan tarihî, askerî arşivinden 300 ton vesika 

Askerî Müzeden kaçırılır, izmit Kâğıt Fabri
kasında hamur yapılır. Bu millî tarih hırsızla
rı hakkında adlî takibat yapılmaz, alisine bir
çoğu taltif edilir. 

Beyşehir'de Eşref oğulları devrinin yasma 
kitaplarla dolu kütüpanesindeki bütün eser
ler kanala ve lâğıma atılarak yok edilir, ilim 
ve kültür kaatillcrlne birer ihtar dahi yapıl
mam. 

Yurdun muhtelif kütüpanelerindeki Arapça 
harfierlo basılmış kitaplarla, yazma eserler 
çuvallara doldurulup ya hamamlarda yakılır 
veya topraklara gömülür, bakanlığın haberi ol
mam. 

Eğer Yüse Meclis bir Meclis araştırmasına 
karar verirse yüreklerimizi dığlıyacak kadar 
acı örnekler vereceğiz, detaylarını gösterece
ğim. 

Memleketimizde yıllardan beri yerli ve ya
bancı uzmanlar tarafından arkeolojik kazılar 
yapılmakla, bu'un^n eserlerden bir kısmı mü-
zole/lmizo nakledilmekte, eski medeniyetlere 
ait sayısız eserler Devletin müsaadesi ve hat
tâ haber-i olmadan vatan dışına kaçırılmakta
dır. Hele con zamanlarda antika meraklısı 
Hristiyan turistler de bu r e katılmaktadır. Ga
zetelerde sık sık okumaktayız; eski saray ka
lıntıları, tarihî harabeler ve mezarlar açılmak
ta, eski eserler harıl harıl gizliden satılmakta 
ve yurt dışına kaçırılmak tadır. Bu işi bir mes
lek ve geçim sanatı haline getiren yerli, tarihî 
eser kaçakçıları ve mezar soyguncuları türe
miştir. Ayaklarına kadar gelen Gayrimüslim 
antikacılara, konso"os'iara, ataşe ve kuryelere 
bu eserleri satmaktadır. Amerika'nın posta 
uçaklariyle yurt içinde eski eser kaçırıldığı
nı hattâ tarihî lâhitleri Akdenta sahillerine 
yanaştırdıkları motorlar ve küçük gemilerle 
aşırdıklarını gazetelerde okumak tayız. Garip 
vo ibret verici bir levhadır ki, kadîm putpe
rest devletlerin toprak altında kalmış ka"ıntı-
larından birkaç çanak - çömlek çalmsa, köhne 
Hıristiyan Bizansa ait bir yıkıntıdan bir holü 
taş?, kaybolsa basında ve aydın çevrelerde ge
niş çapta bir telâş ve reaksiyon görirmektedir. 
Ona karşılık yıllardan beri islâm - Türk eser
leri yurdumuzun tapu senetleri olan tarihî âbi
deleri harıl harıl tahrip ve imha edildiği, va
tan sathından her gün birkaçının izleri silin
diği, birçoğu çalınıp yok edildiği halde Türk 
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umumi efkârını temsil eden kaynaklardan 
ciddî bir feryat işitilmemektedir. Gelecek ne
siller ve Türk Medeniyet Tarihini okuyanlar, 
bu tarihî eserlerin katliâmına ve yok olmasına 
vasıla ve seyirci olanları her halde rahmetle 
yâdeLmiyeccklerdir. 

Milyarlarca lira değerinde tarihî eserler ve 
hazineler Türk Milletinin tarihî terekesinden 
ayrılıp yok edilmiştir. Hareket Ordusu adına 
Bulgar çeteleriyle birlikte Yıldız Sarayını yağ
ma edenlerden, o milyarlık hazineyi soyanlar
dan hesap sorulmamış, o millî servet heba 
edilirken o zamanki Mebusan ve Ayan Meclis
leri bu soygunculuğa ve sefalete seyirci ol
muştur. Sayısız altın vo mücevherat ile birlikte 
paha biçilmez tarihi eserler ve antika eşyalar 
çapulcuların ellerinde kabartır. ikinei Saltan 
Hprjidin 33 senelik saltanatı devrinde biriktir
diği, bir çoğu dünya hükümdarlarının padişaha 
hediyosi olan çok naüde, murassa, feymetli al
tın ve antika eşya ile birlikte p:rlanta ve mü
cevherat koleksiyonlarının mühim kısmı çalın
mıştır. Bunların her birinin nakdî kıymeti yas 
binlerce altın değerinde idi. Nitekim arta kalan
lardan ordu hesabına Paris borsasında satılan 
bu mücevherlerden hor biri yüzbinleree altın 
kargılığı müşteri bulmuştur. Bunlardan yanlız 
1 nsi gerdanlık 020 bin altına satılmıştır. 

Cumhuriyet devrinde de ata yadigârı tarihi 
eserleri muhufaza vo korunmasında titizlik gös
terilmemiştir. Aya irini kilisesindeyken harb en
dişesiyle sandıklarla Niğdeyo götürülüp, harap 
kiliselerin bodrumlarına atılan, harpten sonra 
geri getirilip Maska Silâhanesinin bodrumları
na bırakılan, bir kısmı Amerikan barakaların
da rutubet ve yağmur altında çürüyen ve ni
hayet eski Harb Okulunda ahşap iki salona yer
leştirilen Askerî Müze eşyasından en önemlileri 
ve büyük bir kısmı çürümüş ve kaybolmuştur. 
58 000 k'ymetli tarihî eserden bugün ancak 
3 000 kadar elde eser kalmıştır. Bunlardan yün
lü ve kumaş eşyalara naftalin dahi atılmamış, 
madeni eserler fenni bir temizliğe tabi tutul
mamış, objelerin üstündeki kıymetli taşlar alın
mış, yerlerine çukulata kâğıtları konmuştur." 
Eğlence vo balolar için mühürlü sandıklar aşıl
mış, mankenler soyulmuş, tarihî elbiseler çıka
rılıp balo ve müsamerelerde giyilmiş, sonra da 
yok edilmiştir. Bu hırsızlığı kapatmak için alı

nan şeylerin tarihî değeri yoktur .şeklinde za
bıtlar tutulmuştur. Türk Ocakları kapanınca 
bina ve eşyalarının bir lasını Halk evlerine dev
re dilmiştir. Sonradan ocaklar asılınca iade edi
len müzelik ve tarihî eşyadan bir kısmın n kay-
dolduğıı görülmüştür. Tarihî vo millî eserlerin 
jiyama ve çalınmasına ait hazin misaller pek 
çoktur. Yüce Meclis genel görirme açılmasına 
karar verdiği takdirde, bunların teferruatlı ör
neklerini vesikalariyic birlikte arz edeceğiz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığımız kadim h:-
rbtiyan tapınaklariyto Bizans kalıntılarının 
ihya vo onarımında turistik mülahazalarla alâ
ka ve yardımını esirgememektedir. Yerli vo 
yabancı Bizans eserlerini ihya kurumlarının 
gayretleri ve Hükümetlerimizin ĉo hinımetle-
ıiylo dağ başlarında bile yerden biter gibi ka
dîm 'hıristiy an kiliseleri ve Bizans eserleri titre
mektedir. Böylece tarihî Türk yurdu, hıristiyan 
tapmamdan teşhir ülkesi haline gelmektedir. Di
ğer taraftan Anadolu'yu ebedî islâm - Türk yur
du yapan ve bu gerçeği tarihî â'eideleriyle, me
deniyet eserleriyle tarihe tescil ettiren ecda
dımızdan hâtıra kalan eserler, bakımsızlık ve 
ilgisizlik yüzünden harabolmakta, yıkılıp sa
tılmakta, vatan sath ndan izleri ve temelleri si
linip kaybolmaktadır. Yunanlılar, yıîalan köh
ne Bizansm vârisi olduklarını, Türk toprak
larında kendi eserlerinin bulunduğunu aşıkça 
iddia etmekte ve megalo - idea peşinde sürük
lenmektedirler ve maalesef hür Batı devletleri 
t ir hıristiyan taassubundan kurtulamadıkları 
için, haklı dâvamızda Papaz Makarios'u ve Yu
nanlıları desteklemektedirler. Bizans eserlerini 
onarırken yalan bir gelecekte Yunanlıların bu
gün Kıbrıs ve mütarekede istanbul için ileri 
sürdüklerini Anadolu ve Şarki Trakya işin de 
bir Enosis hayaline kapılacaklarını dikkatten 
uzak tutmıyalım. Memleketimizin tapu senetleri 
olan tarihî ve millî âbidelerimizi de koruyalım. 

önergenin lehinde oy kullanacağımızı arz 
eder, Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Türkiye işşi Partisi Grupu 
adına Sayın Bahadınlı. 

Bayurunuz. 
T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 

BAHADINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Türkiye'den yabancı ülke
lere kaçırılan tarihî eserler olayını tetkik ve 
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tahkik etmek amaciyle verilen Meclis araştır
ması önergesi üzerine Türkiye İşçi Partisi 
Meclisi grupıı adına görüşlerimizi sunacağız. 

Gerçekten Türk Kültürüne saygısı olan her
kesi elerinden ya?abyan tarihî e3er kavakçılığı 
mutlaka ürerinde durup düşünülecek ve bir 
çözüm yolu bulunacak âcil bir mesele halini al
mıştır. Gün geçmez ki, yalnız Türk basınında 
değil dünya basınında da birtakım yerli ve 
yabancı kişilerin elbirliğiyle milyonlar değe
rindeki Türk kültür yeraltı ve yerüstü hazi
nelerinin yurt dışına nasıl kaçırıldıklarının se
rüvenleri usun uzun anlatılmasın. Avrupa ba
sınında Burdur'a bağlı Hacılar k'yünden çı
karılıp Almanya'ya kaçırılan ve orada bir Ame
rikalıya yüz bin liraya satılan çini tabaklar, 
mermer ilah heykelleri, altın ta':aklar, Lidya 
kolyeleri ve altın vazolarından stayişie söz eden 
ve Türkiyeyi kınayan yanlar çıkmıştır, Yine 
aynı basın Antalya sahillerine özel yatlarla 
yanaşan Avrupalıların, birtakım Hükümet 
yetkililerini de kandırarak yatlarına develer 
sırtında nasıl tarihî eserler taşıdıklarını ve bun
ları nasıl kaçırdıklarını üzüle üzülo anlatmak
tadır. Yine aynı Avrupa basını, pek çok Avru
palının dahi, bir kazı irisiyken kaşakç:lık yo-
liyle milyonlar kazanan Burdur luyu adiyle sa-
niyle bilmesine rağmen, Türk makamlarının bil
mezlikten gelmesinden söz etmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, arkeolojik, etnoğra-
fik ve folklorik eserler bir ulusun uygarlık, kül
tür ve sanatının yanılmaz birer tanığıdırlar. 
Bunu bilen ülkeler bu eserleri elde etmek için 
büyük paralar uarcamaktadırlar. Türkiye bu 
konuda büyük önem taşımaktadır. Yüzyıllardır 
bizim olan bu topraklar üzerinde çeşitli ulus
lar yaşamış, çeşitli uygarlıklar kurulmuştur. 
Ayaklarımızın altında ve yanı basımızda hazır 
bulunan ve Türk kültürüne büyük katkılarda 
bulunan bu eserlejı korumak, onu örten topra
ğı ve onu bağrında taşıyan halkı korumak ka
dar kutsal ve gereıdidir. Çünkü ulusu ulus, hal
kı halk yapan onun müşterek kültürüdür. En 
küçük okul sıralarında bile ulusun tarifi yapı
lırken baş unsur olarak müşterek bir kültür
den söz edilir. Ne var ki, ulusu ulus yapan kül
türün yalnız kitaplarda söz edildiğini, yalnız zi
hinlerde bir tarif olarak kaldığını ve bir de 
antikacı dükkânlarında satışa arz edildiğini, 
diplomatik bir zırh içinde Amerikan posta teş

kilâtı ve turist görünüşlü tarihî eser kaçakçı
ları ve Türlüye'de yarı yerleşmiş yabancı ko
leksiyoncular yolu ile yurt dışına kaçırıldığını 
görüyoruz. Kültürü bcyleslne hafife almaya 
kimsenin hakkı yoktur. Halkımızın binlerce yıl
lık yaşantısı, etnografyada, arkeolojide ve ha
sılı Türk uygarlığında kendini göstermektedir. 
Ne var İd, bugün Türk kültürü dışardan içe
riye, içerden dışarıya doğru bir gidiş geliş çiz
gisi üstünde yaralar almaktadır. Bir zamanlar 
Alman - Fransız, şimdi de Amerikan kültürü
nün etkisine mâruz bırakılmasına rağmen kişi
liğini koruyan kültürümüz, bu kez de başka bir 
eritme, yok etme eylemleriyle karcı karşıyadır. 
Cumhuriyetten önce Osmanlı topraklan üzerin-
delıi arkeolojik kazıların ürünleri, ofcnoğrafik 
eserler Avrupa müzelerine armağan edilirdi. 
Mustafa Kemal devri, Kurtuluş Savaşının em
peryalizme karşı zaferinin bir sonucu olarak 
kültür alanında en g'Jzo batan bu yağmacılığa 
son vermişti. Ne yazık ki, Osmanlı devrinin ar
mağan ettiği tarihî eserler, Mustafa Kemal dev
ri sonrası ve bugünün Hükümetlerinin sorum
suzluğu ve bilimsizliği yüzünden bir af yen tica
reti muamelesi görmektedir. Kültürümüzü ya
bancı müdahaleden vo yabancı parasından ko
rumak zorundayız. Dışardan içeri empozeler,, 
içeriden dışarı kaçırmalar devam ederse ulusal 
kişiliğimiz bundan büyük zararlar görür. 

Sayın milletvekilleri, şu bir gerçek ki; Tür
kiye'nin, * yeraltı zenginliği yer üstü zenginliği 
yüzünden dünya ülkeleri yanında özel bir yeri 
vardır. Bu zenginliği büyük Türk halkının ya
rarına değerlendirmemiz gerekirken birtakım 
emeksiz kazanç sağlama ahlâkında olan kişiler 
ele geçirmek istemektedir. Yurt dışına kaçırı
lan tarihî eserler hâtırasında bu gerçdk yat
maktadır. Bugün halen yurdumuzda yüze ya
kın müze ve bu müzelerde envanter edilmiş 
bir milyona yakın tarihî eser vardır. Bir de yıl
lardan beri yurt dışına kaçırılan milyonlar de
ğerindeki eserlerle henüz toprak altında ya
tanları da hesabedecek olursak Türkiye'nin 
gerçekten tarihî eserler yönünden çok zengin 
bir ülke olduğu meydana çıkar. 

Sayın milletvekilleri, tarihî eserlerin kaçırıl
masında âmil olan unsurları bilmekte yarar var
dır. Bunlardan en önemlisi yabancı müzelerdir. 
Tarihî eserler için astronomik denecek ölçüde 
paralar harcamaktadırlar. Bu durum tarihî eser 
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kaçakçılığını büyük ölçüde teşvik etmektedir. 
Türkiye'de kaçakçılık için geniş bir ortam var
dı:*. Fasulyenin, patates ve benzeri şeylerin alım 
satımındaki ticaret mantığının bu gibi yüce şey-
brd3 do aynen geçerli olmanı bu kaçakçılığı ko
lay tırmaktadır. Türkiye'de ticaret serbesttir 
fikri, bu kaçakçılığın yanlış anlaşılmış bir unsu
rudur. Tarihî eserlerin alınıp satılışında fasul
ye, patates ticareti özgürlüğü devam ettikçe ka
çakçılık da devam edecektir. Bugün mevcut bü
tün antikacı dülkkânlar bu özgürlüğün en geniş 
birer uygulama alanı halindedirler. Yabancı ül
kelerin bu konu için ayırdığı paraların yanında 
Türk hükümetlerinin harcadığı paralar pek gü
lünç miktarlardır. Bu yüzden de tarihî eserleri 
elo geçirenler elindeki eserleri Türk yetkilileri 
yerine yabancılara satmayı çıkarlarına daha 
uygun bulmaktadırlar., 

Tarihî eserlerle ilgili yönetmelik 29 S of er 
132 i1: tarihini taşımaktadır. Bugünün ihtiyaçları
na, cevap vermemesi do elbette bu kaçakçılığı 
kolaylaştırmaktadır. Bu yönetmeliğin yalnız bir 
maddesini okumak, yönetmeliğin gülünçlüğünü 
ortaya koyacaktır : «Her nerede ve ne suretle 
olursa olsun, her kim deniz ve göl ve mecrala-
rında toprak işlediği ve kanal ve hendek ve ku-
yr. ve bina temeli hafreylediği ve taş ve kum ve 
mr/add1. saire ihraceylediği esnada ve bir bina 
ve sair âsârı gayrimenkuleye müsadif olursa 
âsârı âüka memuruna ve memuru mezkûrun bu
lunmadığı mahaldo en karip memurini mülkiye 
veya askeriyeye 15 gün zarfında ihbarı kayfiye-
t3 mecburdur. Aksi halde kendisinden yaz ku
ruştan bin kuruşa kadar cezayı nakdî alınır.» 

Tarihî eserlerin kayrılmasında, bu işlen 
ufaktan yakından ilgisi olan birçok görevlinin 
tarihî eserlerin Türk kültürü aşısından önemini 
kavrıyamaması, bilgisizliği, bilinçsizliği de bü
yük rol oynamaktadır. Uzman olmadıkları hal-
do uzaurı görevlisi kişilerin önemli mevkile
re getirilişine bir örnek vermek istiyorum. 

Bir süre önce bir yabancı Türkiye'ye gele
rek tarih ve sanat değeri çok büyük olan çeşitli 
biçimde 233 adcd silâh toplamış ve dışarıya gö
türmek istemişti. Bu işin bilincine varmış bir kı-

i sim görevliler silâhların dışarı çıkarılmasın is
tememiştir. Olay bilirkişiye havale edilmiştir. 
Bilirkişi olarak uzman olmıyan, asıl branşı öğ 
rotmon olan ve Topkapı Müzesinin Müdürlüğü 
nü yapan bir zat seçilmiştir. Bu işten bir şey an

lamadığı bilinen bu zat tarihî ve sanat değeri 
çok büyük olan silâhların dışarıya çıkarılmasın
da bir mahsur görmemiştir. Bugün bu işten an-
lıyan bütün çevrelerde kişiler bu olayın üzüntü
sünden hâlâ sıyrılamamışlardır. Halkın bu ko
nuda uyarılmaması ve eğitilmemesi do kavakçı
lığın yapılmasında önemli bir etkendir. 

Sayın milletvekilleri, tarihî eser kaçakçılığı
na son vermede çözüm yolu ne olabilir. Bunlar
dan birkaçını bu münasebetle söylemekte yarar 
görmekteyim , Bugünün şartlarına ve gorçekle-
rlne uygun ve Türk kültürünü gerçekten koru
yacak bir kanunun hemen çıkarılması; antika 
eşya satan dükkânların derhal kapatılması; 
çünkü Türk ulusunun hayatiye tiyle doğrudan 
doğruya ilgili bir konuda birkaç kişinin kültür 
ticareti yapması ve ticaret özgürlüğü zırhına 
bürünerek değeri ölçülemiyecek büyüklükteki 
eserlerin kaçırılmasında aracı olmalarının olum
lu hiçbir izahı yapılamaz. Devlet pazarları ku
rulması; tarihî eserleri elinde bulunduranlara 
vo satacak olanlara mümkün olduğu kadar tat
min edici armağanlar verilmesi; bugüıılkü uygu
lamanın çok daha genişletilmesi; tarihî eserlere 
birer hafine gözüyle bakılması ve görevlilere 
b;ı bilincin verilmesi; okullar, radyolar ve ba
sın yoluyla geniş bir uyarma vo eğitim kampan
yasına giı-r ilmesi gereklidir. 

Son olarak şunu da söylemek isteriz ki, bir
takım insanların Türkiye'de mevcut hor tür
lü zenginlikten kendisine bir pay ayırma arzu
su ve felsefesi yerine bütün Türk halkının tek 
tek mevcut bütün zenginlikleri bir tüm halin
de görüp kendi zenginliği saymadıkça ve bu bi- v 

ünce varma ılıkça bu ferdî, bencil ve ilkel dav
ranışlar devam edip gidecolrtir. 

Sayın milletvekilleri, tarihî eser kaçakçılığı 
konusunda bir Meclis Araştırmasının yapılma
sında birçok gerçeklerin ortaya çıkacağı vo 
Türk kültürüne hizmet edilocrği düşüncesiyle 
T. i. P. Meclis Grupu olarak yarar gürmekto-
y---

Saygıları-ala. 
BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına Sayın 

Kodaman oğlu, buyurun. 
Açık oylamalarda cyunu kullanmıyan arka

daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA-

MANOĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; eski eser kaçakçılığı üzerinde 
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değerli arkadanım Kemal Oarıibrahimoğlu'nun 
önergesinde anlattığı hususlar ve şifahi izaha
tında verdiği bilgiler konunun kâfi derecede 
admlanmasına yabamı} lir. Daha sonra konu
şan arkadaşlrımaızm dr, bir ölçüde aydınlatma
ya çalıştıkları bu konu ashnda memleketin ve 
Yüoo Meclisin geniş ölçüde unsurlarını bildiği 
bir meseledir. Bu sebeple bendeniz mâruzâ
tımı kısa tutacağım vo mümkün olduğu kadar 
anaçizgileri içerisinde hâdiseyi değerlendirme
ye çalı^acağm. 

Azi;; arkadaşlarım, bilindiği gibi tarih önce
si sayılmazsa, bu topraklar üzerinde 4 000 yıl
dan beri insanlar yaşıyagelıniştir. Bu 40 asır
lık mazide tarihin tanıyabildiği 7 - 8 büyük 
medeniyet gelip geçmiştir. Bunların başlıcala-
rı: Hitit medeniyeti, îyon medeniydi, Firik 
medeniyeti, bilâkara Makedonya "nın Anadolu'
ya istilâsiylo buraya yerleşen Elen medeniye
ti, Bizans medeniyeti ve sonra Türklerin Ana-
dolr.'ya geçmes'ylo birlikte Selçuk Medeniyeti 
vo nihryet yakın atalarımızın iftiharla bize ma
zi olarak bırak Lıkları Osmanlı medeniyeti. 

Hiç şüphesiz aziz arkadaşlarım, bu toprak
la; b;ı derece büyük ve uzun devreler yaşamış 
medeniye ilerin kalıntılariyle dolu olunca böy
lesine zengin bir hazineyi, hafriyatını yaparak 
değerlendirmek, müzeler kurarak muhafaza et
mek ve bunların büyük turistik imkânlarla de
ğerlerini tanıtmak gibi oldukça paraya, ilme 
dayanan bir faaliyetin altından kalkmak kolay 
değildi'. Açıkça itiraf etmek mecburiyetinde
yim ki, bugün üzerinde yalamakta olan insan
lara d ıha iyi bir hayat seviyesi sağlamak için, 
geniş ölçüde yatırıma ve malî kaynağa ihtiya
cı olar. bir milletin, beğazmdan keserek, çok 
dah- b''yük bir mazinin kalıntılarını şu arz et
tiğim ölçüler içinde değerlendirmek için daha 
ağır bir malî yüke katlanması beklenemez. 

Şu kısa mâ'.-uzatımdan anlatmak istediğim 
gerçi,:, bugün karşıkarşıya bulunduğumuz mü
kellefiyet ile imkânlarımızın sen derece den
gesiz oluşudur. Bunu açıkça yermek, doğru 
olara": söylemek, hadiseye doğru telhis koy
mak. için faydalı bir yoldur, iyi bir anlayıştır. 
fîıkın*ımr. baş kaynağı geniş rckilde malî im
kansızlık, bir ölçüde de ilmî yetersizliktir. Hiç 
şüphesiz eski. incelen "r/et kalıntıları üzerinde 
çok büyük araştırıcılar yetiştirme gayretine 
geleceğimiz günler de olacaktır. Fakat henüz | 

o günlerden bir ölçüde uzağız. Tasavvur buyu
runuz ki, Orhon alfabelerini dahi okuyanlar, 
yabancı araştırıcılardır. Sabahtan akşama bü
yük çapta ilim adamları yetiştirmek kolay de
ğildi;. Onun için meselenin büyüklüğünü, im
kânlarımızla olan ilişkisini gerçekçi bir gözle 
görmek lâzı:*iır. Yoksa, Büyük Atatürk'ün 
medeniyetçi tutumunu yermek için, bir devir
de çok moda olan birtakım safsataları gerçek 
îarz ederek burada mazi düşmandığının eski 
ese; tahribat ve kaçakçılığında yegâne suçlu 
olduğunu söylemek yanlış bir acıdır, yanlış 
bir ifrat kararıdır. Bu ne kadar b'lyle ise, me
seleyi bir emperyalizm konusu halinde görerek 
7Û ustalıkla Atatürk'ü de bir kenara çekerek 
andan sonrasını ithama kalkmak da aynı anla
yışsızlığın öteki cepheden esef edici bir tezahü
ründen ibarettir. 

Aziz arkadaşlarım, meselelere peşin hüküm
lerle hareket ederek eğildiğimiz müddetçe ger
dekleri söylemiş olmayız. Belki bir ölçüde bir 
grup insanları aldatmaya gücümüz yeter; fa
kat insanları daima, hele bütününü hiçbir za
man aldatmak mümkün değildir. Bu kürsüden 
•söz edeceklerin bu gerçeği böylece bilmelerin
de fayda görürüm. 

Değerli arkadaşlarım» böylesine kırk alırlık 
büyük bir mazinin mirasının hakiki sahip ve 
bekçileri olarak bizler acaba elimizden geleni 
yapmış mıyız? Bu soruyu da objektif olarak 
sormalı ve cevabını aramalıyız, üzülerek söy
lemek gerekir İd, biz eski eserler konusunda 
elimizde olanı daima en iyi şekilde yapabilece
ğimizi s'"yliyemeyiz. Hiç şüphesiz kusurlarımız 
olmuştur, olmakladır, muhtemelen olacaktır. 
Mesele, bunların neler olduğunu teıbit etmek, 
elbirliği ile çarelerini aramak vo mümkün olan 
ölçüde ele uygulamalı. 

Değerli arkadaşlarım, ken^yu b'ylesino 
gerçekçi ve aklı babında bir üslûp içinde ele 
alınca, birtakım noktaları Yüce Meclisin dik
katine sunmakta fayda var. Özellikle yabancı 
kaynaklara atfen verilen haberler, eski eser 
konusunda Türkiye olarak tutumumuzu bir
takım önemli hatalar halinde belirtmektedir
ler. Bunların teferruatını değerli arkadaşım 
Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşım size arz etli, 
ben misallerini vermeksizin sadece prensipler
de toplamıya çalınacağın. 
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20 Temmuzda verilen bir haber Frankfurt 
menıoylldir, şu iki noktayı özollikle bolirtmek-
tedir: Türkiye'de eski eser kaçakçılığı son de
rece iptidai hırsızların elinde bulunduğu için, 
onların eliyle yürütüldüğü için dinamitler da
hi kullanılarak geni} ölçüde tahribata sebebi
yet vermektcdirlcx\ Bir önemli. gerçek bu. 

ikincisi, mevzuat yetersizliği yüzünden ka
çakçılar bir ölçüde açık açık bu rji yapabilmek
tedirler, bu ini yürütebilmektedirler.. Hükümet 
ise eli kolu bağlı kalmaktadır. Gerçekten 1906 
tarihli eski bir nizamnamenin son derece eski
miş para cezası müeyyideleriyle bu dâvaya 
har tarzı bulmanın mümkün olmadığı bellidir 
ve zannottiğimo nazaran bir tarihten ber bu 
kararnamenin ıslah edilerek yeni bir kanun 
halinde tedvini çalınmaları vardır. Cumhuri
yet devrini tonyekûn kötülemek istiyenlere 
hatırlatmak isterim, birçok eski eser kaçakçı
lığı ondan evvelki devrolerdo yapılagelmiştir. 
Milr/nın meşhur Venüs'ü Paris müzosine o do-
virdo gitmiştir. Yalnız mesele geniş ölçüde 
halkımızın konu üzorindeki bilgisinin azlığın
dan, bir de üstelik malî takatimizin zaafından 
ve hiç şüphesiz geniş ölçlido di] malî ve ikti
sadi baskıların altında kalan memleketimizde 
C3ki eserlere gerektiği kadar tedbir alamayı-
finuzdan doğmaktadır* 

Aziz arkadaşlarım, drt kaynaklardan gelen 
haberler bir ba:ka iddia ve ithamı da ihtiva 
etmektedir. Bunlardan birisi özellikle Londra'
da oturmakta olon Hugo Veiseman adlı bir 
alıcının beyanlarına dayanıyor. 5 Ağustos ta
rihli Milllyot gaz ötesinin bildirdiğine naza
ran, bu alıcının ve başka kaynakların bildirdi
ğine göre Türkiye'de eski eser kaçakçılığı bir 
ölçüde Amerikan Posta Servisinin aracılığı ile 
yapılmaktadır ve hattâ Çiğli Hava Meydanın
da bununla ilgili birtalnm oyunların döndüğü 
de iddia edilmektedir. Hiç şüphesiz bunlar dış 
kaynaklardan alman, yer yer iç kaynakların 
da bonimsediği birtakım itham ve iddialar. 
Hattâ bu konuyla ilgili bir doçentimizin be
yan ve yazısından anlaşıldığına göre, eski eser 
kaçakçılığına engel olmak için alınması muh
temel birtakım tedbirleri önlemek amaciyle 
Hükümet üzerinde dış baskıların varlığı iddia 
olunmaktadır. Her hâl ve kârda Türkiye'de 
uzun. süreli yerleşmiş yabancıların eski eser ka
çakçılığını, ki bu uyuşturucu madde kaçakçı-

_ lığı kadar pahalı bir metadır, yürütmeye ça
lıştıkları, hattâ üzülerek ve inanmak istemiye-
rek arz etmek isterim ki birtakım diplomatla
rın dahi bu fiillerdo yardımcılık ettikleri, Tür-
kiyedeki bâzı topraklan 90 yıl müddetle kira-
lıyan bâzı yabancı şirketlerin bu kaçakçılığa 
yataklık yaptığı, Bitlis tabir edilen birtakım 
başıbozuk yabancıların bu işlerde aracılık et
tiği, yaz tatillerini geçirmek için yatlariyle 
Türk sahillerine teşrif eden birtakım yabancı
ların aslında bu işleri yürütmekte oldukları-
iddia edilmektedir. Almanya'da bir gazetenin 
verdiği habor ise bu konularda İtalyan Hükü
metinin, Interpol yardımını istediğine dair bir
takım bilgiler ihtiva etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de eski eserle
ri korumak bir ölçüde ormanları korumak gi
bidir. O derecede çok ve o derece zangin kay
nakları, son derece küçük maaşlarla vazife gö
ren birtakım ilgilileri korumak görevi vere
rek muhafaza etmek mümkün değildir. Bun
lara korudukları eserler pahasında ücretler 
vermek te mümkün değil. O halde meseleyi 
Türkiye ölçüsünde gümrük tedbirlerinden po
lis tedbirlerine, müzelerden turist rehberlerine, 
diplomatları birtakım yakışıksız Here teves
sül etmekten alıkoymaktan birtakım ikili an
laşmaların imtiyazlarını incelemeye kadar çok 
taraflı, ciddi ve bir sistem teşkil eden tedbir
ler manzumesinde halletmek mümkün. 

Şu kısa izahatımdan anlaşılan odur ki, bu
gün eski eser kaçakçılığı Hükümetin sorumlu
luğu yanında Hükümeti de aşan birtakım cid
dî anzâları teşhis etmeye ve bu arızalarla il
gili parlâmento seviyesinde birtakım tedbir
ler ittihaz etmeye varacak ciddiyet ve ehemmi
yet arz eder. O halde bunlar neler olabilir, bu 
itham ve iddialar ne nisbette doğrudur? Bunla
rı araştırmak hem Yüce Meclisin bu konuda 
birtakım bilgiler edinmesine yarayacaktır, hem 
hükümetin alacağı tedbirleri bulmalında Hükü
mete yardımcı olacaktır, hem de Hükümet bir
takım tedbirlerle Yüce Meclisin huzuruna gel
diğinde Yüce Meclis konuyu her unsuru ile 
bilmiş olmanın hazırlığı ve kararlığı ile bu 
tedbirlere destek olacaktır. O halde konuyu 
birtakım ifşaatların yakışıksız açısından istis
mara kalkmak yerine akılcı, gerçekçi ve dü
rüst bir tutum içinde bir Meclis araştırması
na bağlamak ve böylece bir millî meselemizi 
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partiler üstü bir tesanüdün getireceği mükem
mel bir hal taraı ile çözmeliyiz. Buna yardım 
edeceğiniz ümidi ile kepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAIT — Güven Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Hilmi İncesulu. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Balkan, sayın milletvekille
ri; Saym Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
lümoğlr/nun vermiş olduğu eski eser kaçakçı
lığı önergesi üzerinde Güven Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Evvela Sayın Sarıibrahimoğlu'na teşekkür 
ederin. Çünkü konuyu Millet Meclisinin önü
ne retirmoklc hem. Hükümetin tedbir alması
nı kamçılamış olacak, hem araştırma yapılma
sı kabul edilsin veya edilmesin, konuyu Türk 
umumi efkârı önünde önemli bir rekilde tar-
trraaya ve gereken tedbirleri almaya zorlıya-
cak. Hiçbir faydası olmaca dahi bunu Sayın 
Sarıib-ahimoğlu'nun bir hikmeti olarak telâkld 
ederim. 

Simdi sryın milletvcldllcri, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımla hem Türkiye'deki eserle
rin tahribatı, hem de kaçakçılığı üzerinde çe
şitli görtrlerini belirttiler, hem de yabancı kay
naklar ve gaze'.elerimizden çeşitli misaller ver
diler. Konu doğrudur. Ama bunları çeşitli ti-
radlarla ifade etmek bir neüce getirmiyor. 
Şimdi Sayın Adalet Partisi Grupunun bu araş
tırmayı kabul ctmiyecoği hakkında bir fikrim 
yok. Ancak ikinci Boş Yıllık Plânın, 183 ve 
190 ncı sayfalarında bu konuda Hükümete va
zife verdiği do bir vakıa. İkinci Be:- Yıllık Plâ
nın 183 nci sayfasının «Eski eserler» bölümün
de «Müze kapasitesi mevcut eserleri değerlen
dirmeye yetmemektedir» vakıasını tesbit et
tikten sonra eski eserlerin korunması, değer
lendirilmesi ve arkeolojik faaliyetlerin sınırlı
lığı, bu konudaki başlıca sorunlardır. Yetişmiş 
insan gücü sıkıntısı da vardır, diye vakıayı 
tesbit etmekte ve yine 190 ncı sayfasının (j) 
fıkrasında birtakım tedbirleri öngördükten son
ra (Yurt dışına çıkarılmasını önleyici tedbir
ler alınacaktır.) diye kesin ve âmir görevi Hü
kümete vermiş bulunmaktadır. Şimdi bunları 
kaydettikten sonra şunu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; müzeumlar Röne
sans'tan senra kurulmaya başlanmıştır; yani 
15 nci Asırda, işin harareti Napolyon'un Mısır 
seferi ile artmıştır ve birtakım heyecanlı in

sanları bu sahalarda araştırmaya sevk etmiş
tir. Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı, Maarif 
Nezareti 1857 de kurulmuştur. Müze Tophane 
Müşiri Ahmet Fethi Paşa tarafından 1346 yı
lında kurulmuştur ve Saint - İren Kilisesinde 
kurulmuştur Müze-i Hümâyun adı ile ki, sonra 
Askerî Müze oldu. O vakit müdür olarak da 
bir yabancı başına getirilmiştir. Demek ki, Tür
kiye'de müzeumlarm kurulması, eski eserlerin 
değerlerinin anlaşılması için geçen zaman bir 
asırdan fazla, yani 1346 tarihinden bu yana 
düşünürsek, 115 - 120 seneye yakın bir zaman. 
Bu 120 sene zarfında neler olmuş? Bu 120 se
ne zarfında Osmanlı imparatorluğunun kapsa
dığı ülkeler ki, insaniyetin, medeniyetin beşiği 
olan ülkelerdir; Anadolu, Suriye, Mezopotam
ya, İran'ın şimalindeki Türk Azerbeycan'ı, Mi
si', Libya, Tunus, Fas Cezayir ve Balkanlarda
ki Helen medeniyetinin yaşadığı kısımdır. Bu
ralarda yapılan araştırmalar, hafriyat impara
torluğun zamanında bir tanzimi giio, devletin 
böyle bir fonksiyonu idrak etmiş olmaması yü
künden maalesef araştırmayı yapanlar veya bu 
işe meraklı olan kişiler tarafından bizim ülke
mizin dışına çıkarılmıştır. £ncak 1381 tarihin
de rahmetli Hamdi Beyin Müzo-i Hümâyun'u 
geliştirmesi üzerine valilere Maarif Nâzın Saf
fet Paşa tarafından yapılan bir genelce ile 
«EsM eserler üzerine dikkat nazarları çekilir» 
ibaresi üzerine, Anadolu'daki eski eserlerin ar
tık kaçırılıp, gelip bulan, araştıran, kazan ya
bancıların nezdinde kalması yerine Müze-i Hü-
mr.yun'a aktarılması prensibi kabul edilmiştir. 

Büâhara bu düzen 1908 e karlar devam etmiş, 
1.907 de Âıarı Atika Nizamnamesi yeniden göz-
ion geçirilmiş ve 1322 tarihinde, yani 1907 tari
hindeki gözden geçirilen Asarı Atika Nizamna
mesi do el'an elimizde yürürlük halindedir. Bun
dan sonra Cumhuriyet devrinde iki valna daha 
oereyan etmiş. Birisi, 2207 sayılı Maarif Vekâ
leti Merkez Teşîdlât ve Varifoleri hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesinde teşkilâtlar sayılırken 
10 sıra numaralında Müzeler Müdürlüğü adı ile 
bir Umum Müdürlükten bahsedilmiş 16 ncı mad
decinde de Müzeler Müdürlüğünün yapacağı gö
rev tâyin ve tahiidedilmiş. Şöyle ki, Müzeler 
Müdürlüğü tarihî ve bedihî kıymeti haiz eserle
re mahsus müzelerin idare, tesis ve idame, tarihî 
âbidelerin muhafaza ve tamiri işleri ile iştigal, 
arkeolojik hafriyat için vâki müracaatları tef-
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rik ve hafriyata nezaret eder, ibaresi var. De
meli ki, eski ebelere sahibolmak, ancak müzeleı 
yolu ile veya arkeolojik hafriyata nezaret yolu 
ib vazife ola/ak veriliyor, kaeakçıkğı derpiş 
eden bir görev verilmiyor. Çünkü kaçakçılık 
sadece Millî Eğitim Bakanlığının kontrolüne ait 
bii' keyfiyet ele değil. 

Ondan sonra muhterem arkadaşlar, 2530 sa
yıl?. Kanımla da - id adı İJibe ve Ea-athane Teş-
killt Kanunu 23 . G . 1C34 - bu müzelere ve ra
sathanelere bakacak olan sorumluların, memur
ların nitelikleri, dereceleri- ve hiyerarşisini tesfoit 
etmiş oluyor. Eski eser konusunda elimizde ha-
lon Hükümetin uygulayabileceği başka bir Eiev-
znat yok. Şu halde millet olarak yedi medeni
yete sahne olmuş olan Anadolu'nun üzerindeki 
hem eski medeniyetlerin, hem Türk medeniyet
lerinin bakiyesi olan gerek arkeolojik ve gerek 
sair şekildeki Türk el idlerine ve Türk nallanın 
meydana getirdiği diğer -ranat eserlerine taallûk 
e !cn Heri tanzim edici hukukî eksiklik vardır. 
Ve bu eksiklik tesbit edilmiş okluğu içindir İd, 
Pir,n bu eksikliği giderme amacı ile Hükümete 
görev vermiştir. 

Çimdi Hükümet bu görevi yerine getirmeli
dir. Bunu kendisinden rica ederiz. Bu görev 
nasıl yerine gelecektir? Hatırlayabildiğime göre 
1062 sonesinde daha evvelce hışırlıkları yapıl
mış olan Esiri Eserler ve Müzeler Umum Müdür-
1 ağlı teşkiline ve yetkilerine ait kanun tasarısı 
hazırlanmış idi. Sone 10G3, aradan 5 tane Hü
kümet geçti, kanun Mîllet Meclisine gelmedi. Sa
yıp. Başbakan buradadırlar, kendilerinden istir
ham ederim, bu konunun gecikmeye tahammülü 
yoktur, Hl.n da vazife vermiş olduğuna göre es
ki eserler vo müzeler teşkiline vo kaçakçılığı, ar
keolojik faaliyetleri vo müzelerin durumunu ve 
diğer vazifeleri iyi bir çekikle tesbit ettiğini 
zannettiğim tasarıyı biran evvel Hükümet olarak 
lîeclise getirsinler ve bu konuya ciddî olarak 
cğllrriş olalım. 

Çimdi bunun dışmda slylcnecek söz çok. 
Araştırma yapmamız lazım mı, değil mi? Biz 
Gü ren Partisi olarak konuya olumlu rey verece
ğiz. Çünkü, bugüne kadar arz ettiğim gibi, mev-
zaat eksiktir, hadise benden evvelki konuşma
kların çeşitli yerli vo yabancı gazetelerden ve 
dergilerden ve antika al:p satanların beyanları
na dayanarak verdikleri bilgilerden anlaşıldığı 
üzere bir başıboşluk içindedir. Bu başıboşluğun 

yeni bir kanunla tanzim edilmek mecburiyeti ol-
luğana göre, kanunun tanziminde ışık tutmak ve 
Jaha ciddî tedbirleri kolaylıkla alabilmek için 
Parlamentonun konuya eğilmesinde ve araştır
manın kabul edilmesinde fayda mülâhaza ederim. 
İCanunun ihtiyaca uygun olarak çıkması bakı
mından yardım edilmiş olur. Bu itibarla ikti
dar partisinin bu araştırmayı kabul etmesinde, 
Planın da Hükümete vermiş olduğu görevi ko
laylaştırıcı bir yol kendi kanaatimize göre, görü
rüz. Nasıl oylarını kullanacaklarını bilmiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; birkaç müşaha-
demi de arz etmek suretiyle konunun öneminden 
bahsetme!" isterim. Müşahadelerimden birisi şu 
olmuştur: Türkiye'nin NATO'ya dâhil olması 
müzakerelerinin yapıldığı sıralarda idi, bendeniz 
de Bursa Vali Vekili olarak bulunuyor idim. 
Amerika Birleşik Dovletleri Hava Bakanı Mr. 
Finletter Devletimizin davetlisi cîarak geldi. Bu 
arada Bursa'yı da ziyaret etti. Hükümet görev 
verdi, kendisini ağırladım. Yeşil Türbe'yi gezer
ken Mr. Finletter biraz fazlaca önünde ka'dı ve 
hayranlığını ifade etti, Sordu, bu ne zaman ya
pılmış, dedi. Ben dedim kif bu Türbe'nin içinde 
yatan İrişi 1402 tarihinde Timurlenk'in Osmanlı 
Devletini dağıtmasından sonra millî birliği kur
maya çalışan İkinci Kurucu Çelebi Mehmet'tir. 
ölüm tarihi de 1420 filân, şimdi hatırımda kal
madı. Düşündü adam, dedi ki, «Amerika'nın 
keşfinden şu kadar sene evvel. Biz birçok şey-
bri yapmaya muktediriz, ama bunu yapmaya 
muktedir değiliz, çünkü zamana tasarruf edemi
yoruz, bunun üzerindeki birikmiş beş asır para 
ile veya teknik güçle ifade edilemez, bizim zaıfı-
mız da buradadır.» diye bir itirafta bulundu vo 
zannederim o zaman Bursa'da neşredilen Hâki
miyet Gazetesinde de bu ifadesi çıkmıştı. 

Yine muhterem arkadaşlarım, başka bir şeyi 
daha ifade etmek isterim, konunun başıboşluğu 
hakkmda bir fikir vermek için : 

«İskender Lâhti» d:yo İstanbul Arkeoloji 
M izosinde mevcut lahit kadar, hattâ ondan 
daha gaz3İ olduğunu söylenenler de var, bir lâ-
hi1; İzmit civarında bir tarlada bulunmuştu. İh
bar edildi, bendeniz sorumlu idare âmiri idim, 
biz işe el koyuncaya kadar fittik ki, lâhtin ka
padı balyozlarla yüzden fazla parçaya ayrılmış. 
Niçin? Ç inkli biram Anadolu'daki anane, görgü 
ve inanış şu; bu ve benzerlerinin içinde Hazine 
var, altın var, İzmit'teki köylüler, tarla sahip-



M. Meclisi B : 28 17 . 1 . 1C63 O : 1 

leri balozlarla lâhti, ki İstanbul Arkeoloji Mü
zmindedir şimdi, çok değerli bir lâhittir, kapağı 
yüz küsur parça bir arrya getirilmek sıırotiyle 
anca1: restore edilebilmiştir. Şu halde bu da ba
şıboşluğun, tamahın ve eski eserlerin yüksek de
ğer ifade etmesinin bir neticesidir. 

Göne başka bir hâdise arş etmek isterim 
muhterem arkadaşlar, Sarıibrahimoğlu arkada
şım nasıl oldu da işaret etmedi bilmiyorum,. 
hâdise acıdır, süratle tedbir alınmasını emreder 
bir vakıadır. Kozan'da bir kale vardır, «Ana 
varda» kalesi adiyle anılır. Bir çan gittiğim za
man kalenin çüzel mermerlerden birisini yok
larında köşe taşı olarak kullanmak isteğiyle 
kırmak çabasında olan köklülerle karşılaştım 
Elimizdeki nizamname nihayet, âmme gücüni' 
temsil eden bir insan sıfa*!yle bot mo* ed;p jan 
darmaya vermekten ileri bir müeyyide ta-ıma 
maktadır, bir ce.- î müeyyide yoktur. No iz 
miVte lâhtin kapağını kıran insanlara, no d 
«Anavarda^> da büyük bir mermer süturu vali 
nin göz'\ önünde parçalamaktan hiç kendini ab 
koymryan irsana ryşnıbyasak müeyyidemi'" 
yoktur; 100 kuruştan 1 000 kuruca kadar para 
cezalından başka... 

Göne bir hâdise arz edeyim; Sanibrahimoğ 
İn belirtsinler isterdim. Misis'te bir hafryat ya 
pılıyordu. Misis, Garp medeniyetinin bulundu 
ğu bir kavşak noktasıdır, Chykan Köprüsünür 
başında, başka da çeçit yoktur. Rahmetli diye 
lim, Türk vatandaşlığına geçmiştir ve zanned1' 
yorum müslüman da olmuştu, Bossa hanımiyk 
birlikte orada kara^âhı kurmuştu, hafriya' 
yapıyorlardı. Orada 4 ncü Asra eit bir artik ki 
l'so artını dolayısiyle de ö.̂ -îl bir merkebin yâ 
digân. olacak bir.^. kalmış «Nuh» efsanesini tem 
sil eden fevkalâde nadide mozaikler bulunmu," 
HV^r verdiler, u^rn."tı.k, didMj-k. moraiklpr-
üstünü kapatıncaya kadar geçen kış mozaiklerin 
niteliğini bozdu. O manian beş. kendi bütçemiz 
d^n ve kaynaklarımızdan imkân bulamadığım 
için, hafriyata nezaret e^en prenç bir Alma-
asistan orada şimdi yapılmış olan mozaiklerir 
üstünü kapa*an ça*ımn kenarını çerçeveliyor 
telli camlan Alman A^keoloü Cemiyetinden İ r 
diye olarak getirtti. Yani bütr-es'yle,- icrasivk 
f.ornmlu makamların gücü, kudreti hv: elimir 
deki mevznat bu, kifayetsizlik var, ülke tar"1' 
ha-.'ıvni.. Gönç tarihi olan milletler kendi m" 
zelerini doldurmak için eser peşindedir. Kaçak 

oılık olmaz mı arkadaşlarını? Hu baleb lüzumlu 
tedbirleri, araştırmayı kabul ederek ve Iî.ikü-
motin eski eserler ve mllzolorin, plânın öngör
düğü, şekilde, iyi niteliklerle yükseltecek kanu
nu bir an evvel çıkartmaya çaba harcaması su
retiyle müspet bir adını atmak mecburiyet.'ndc-
yjb. İllâ memleketimin iberindoki çeşitli fonk-
>'yonerlcr gerek diplomat olsun, ç-erek askerî 
misyonlar olsun, ç;:rok cs'.ıi e sor kabakçısı ol-
sun, gerek köylü olsun, frarekse şehirli olsun, 
'ralduğıı yüksek değeri ifade eden bir eski eseri 
satmamazlık etmez. 

Şimdi, bir tedbir daha teklif etmek istiyo
rum : Muhterem arkadaşlar, Amerika'ya gidon 
arkadaşlar varsa bilirler ki, insandan h'çbir şey 
•ormanlar ama bir r^y sorarlar : «Yanmışla ne
bat tohumu var mı?» Hınka rokaıak yasaktır, 
ı?,s talik, şuau busu dobyıs'ylo. Hu balda biz do 
•?ürkiyc'clen dışan çıkan insanlara hiçbir ney 
ormıya'nliriz, ama bir reyi. sormaya mecburuz. 
Yan'mzda eski eser var mı?» Dışarı çıkın her-

'-.03, bilâkaydi'rart diplomat veya vatandaş bir 
eyana tabi tutulmazsa Türkiye'den eski e ;er 
aş aksiliğim kolay kolay önlemek mümkün ci

nas. f>u halde bendenizin teklifim şu oluyor: 
Jzun tiradlan ve olmuş vakıalar?, sıralamadan 
V7VÖ1 mevcut eksikliği çerçevel'yecek hukuki ni
damı getirmekte yardımcı olnak ve bunu çabuk
laştırmak için bl'ylo bir araştırmayı çabucak, 
üratle intaoedecek bir Farlâmento heyeti seç
mekte fayda mulâhaıa ederini. Aksi halde arz 

-diyorum, sorumlu krisiyken, 19G2 de kanun 
^a-rrlanmıştı, nene 1CG3, kanun çıkmamıştır. 
Türkiye'nin zaıran kaybetmeye tahammülü yok-
'nr arkadaşlar. B'r .raten E"nesanstan bu yana 
T>D sene kay%etmişizdir. B'zim için telâfisi 
mümkün olmıyan zamandır. Diğor imkânları
nın zamanı iyi kullana" il irsek 1 iü aranla "İrkımız 
''.or neticeye ulaştırabilecek nitelikte ve hasım
ladır. Bu itibarla iktic'ar C'mpnnnn bu araş-
'ırmaya mi'rpet ey vereceği ümidindeyim. 

Hepinizi sayryı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Ada?et Partisi Crupu adına Da

yın Ahmet N'hat Akay, buyurunuz efendim. 
A. P. CRUPU ADINA AHMET ITtHAT 

\KAY (Çanakkale) — Sayn Başkan, sayın 
vkada-lar; A.^ana Milletvekili Sayn K.cma! 
>,-mbrahimoğlr.'nun tarihî ê .er kasakçılığ^nı 
mine boyuna tetldk ve tabldk ederek bu m ev
rada alınması gereken idari ve kanuni tedbirleri 
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tosbit etmek üzere bir Meclİ3 Arattırma Heyeti 
kurulmasını talebeden önergemi üzerinde Grupu-
mun görüşlerini arz edeceğim : 

Yalnız hemen sunu ifade edeyim M, gerek 
takririn hudutları içinde bu mevzuda söylenmesi 
gereken bir hayli mesele ve gerekse takririn hu
dutları dışında gene söylenmedi gereken bir hay
li mesele olmasına rağmen ben sadece dar bir 
çerçeve içinde görüsümüğü kulâsatan arz etmeyi 
tercih edeceğini. 

Meseb, tâbiatiyle, Türkiye'den kaçırılan an
tik eserlerin dr, ülkelere götürülmesi meselesi 
olmaktan da çıkıp, birçok arkadaşlarımızın ifa
de ettikleri gibi, eski eserlerin tahribine, ihma
line, bakımsızl'ğına kadar bir genişlik kazandı. 
Ccrck islimi eserler olsun, gerek gayriislâmi 
eserler olsun, antik eserler olsun Türkiye'miz
de bir ihmal anlayışı içinde gerçekten zamanı
mıza kadar bu anlayışın tahribatı altında kal
mışlardır, tahribcdilmişlcrdir. Bir Selçuk eseri
nin, bir Osm alı eserinin numunelerini gösterir
ken, meselâ bir CHimiyc, S"byma"iye, bir Zû-
tan Ahmet demek kâfi değildir; bir mimari te
kâmül içinde bu eserleri, getiren, onları bas^rlı-
yan kervansaraylar, köprüler, sebil* er, hanlar, 
hamaklar da mevcuttur. Ama biz sadece mem
leketimizden kahırlan eserler karcısında değ"l, 
bu millî eserlerimiz karşısında da bu ihmalin 
içinde, onların bir mânada hara^'yetine sebebo-
lasak bir anlayışın içine girmişiz. Hattâ şunu 
da hemen ilâve etmek gerek iri, bir valililer is
tanbul un Prost elinde imarına uğraşılarken 
Bizansı ortaya çıkarıcı, hasta milli eserlerin tah
ribi pahasına da olsa Bizansı ortaya çıkarıcı, 
hattâ bu topraklar va!rtiyle bizim değildir der 
gibi bir mührü bu topra'dara vurucu çok üzücü 
bir anlayışın iç'ne do girmiş olduk. Mesele bu 
genişlik içinde alınırsa bu mevzuda s öylene sek 
çok sey vardır. Fakat ben daba çok takririn 
hudutları içinde meseleyi kısasa ortaya koymak 
istiyorum. 

Memleketimiz dünyanın hiçbir ülkesine na-
rübolmıyan çeşitli medeniyetlerin birbirini ta-
kibeden kültür mahsullorlyb, bilhassa 18 nci 
Asırdan itibaren dünya tarih ve arkeoloü âlim
lerinin dikkatini üzerine çekmiştir. Tarihi Mi
lâttan önce sekiz bin yılma kadar ulaşan esld 
ören yerleriyle, her biri tarihî bir iskân sahası 
olan h'yükbriylo, esiri şehir harabeleri ve 
tarihî drkleriyle birbirini taldbcden ve yara

tan on bin yıllık bir kültüre eahne olan böyle 
bir coğrafyanın bu âlimler tarafından önce is
tikşaf gezileriyle bu zenginlikleri tesbit edilmiş 
ve tesbit edilen tarihî eserler ilmî ncşr'yat ile 
dünyaya tanıtılmıştır. 10 nci Asrın canlar"a 
dcğ.T. eski eserlere ve müzeciliğe karşı artan il
gi br. suretle gözlerin Anadol'muzun bu tarihi 
zenginliğine dikilmesine yol açmıştır. 

Avrupa'nın büyük memleketlerinde kurulan 
müzelerin doldurulmasnıda büyük bir haşine de
ğe inde olduğu anlas-lrn memleketim'zc akm 
eden araştırıcılar, buldukları eserdeki hemen he
men hiçbir güçlüğe uğramaden memleketlerine 
taşımaya başlamışlardır. Meselâ bugün İngilte
re, Fransa, Almanya ve Avusturya müzelorinde-
ki Türkiye'den kaçırılmış olan ese lon. şöyle bir 
müzenin dışına çakarsanız minelerde pek bir şey 
kalma;;, Bunlar bir gerçek, Bu suretle ilk eski 
ese: Nizamnamesinin kabulü tarihi olan 1333 e 
kadar memleketin, çeşitli, bölgelerinde bulunan 
eserle \ İngiltere, Almanya, Fransa ve Avustur
ya müzelerine taşınmıştır. Bu. n'zsmnamo. tarihî 
eser kaçakçılığını, kifayetsiz oluşu ve bâzı si
yasi sebeplerle t a f ik edilemeyişi, sevcviyie he
men hemor. hiç önliyememiştir. İmparatorluk 
devrinde tanhî esedeuin kaç rılışma hsnen he
men his mâni olunduğunu gös";o""en bir delil mev
cut değil. Yalnız bulada dikkat edilecek husus, 
bilhassa antika eserlorir. kaçırılmasına karşı, bu 
ihmal gösterilmiş fakat diğer ese der hususunda 
tam. bir titizlik muhafaza edilmişti'. Tabiatiylo 
br. anlayışın. da münakaşası, yapılabilir. 

10CC yılında ise bugün do yürürlüktü olan 
vo Anayasa Mahkemesinin C Temmuz 10G1 ta
rih vo 41 sayılı. Karariylo kanun vasfında oldu
ğu. kabul edilen mevcut F.ski. Esenler Nizamna
mesi çıkarılmıştır. Bu Nizamnamenin 4 ncü mad
desiyle toprak altında ve toprak üstünde bulu
nan, keşfedilen vo çıkarılan hsr türlü menkul ve 
gayrimenkul eski. eserlerin devletin malı olduğu, 
27 nci maddesine göre de çeneli, memleketlere 
satılmasının vo çıkarılmasının yasaklandığı, hük
me bağlanmıştır. Ayrıca 26 ncı maddesiyle Hü
kümetin. müsaadesi olmaden eski eser alış ve sa
tışım. yasak e İçrek bunun iç-'n de cezai müeyyi-
dele • getirmiştin, Hazırlandığı tarihe göre l ir 
hayli i lc i bir nizamname olııasuıa rağmen tat-
bil: kabiliyetinin güçlüğü ve bugünün şartlarına 
uymıyan hükümleri ihtiva etmesi, ayrıca birçok 
boşlukları bulunması sebebiyle bir eski eserler 
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kanunu hazırlığına girişilmiş ve bu konuda ge
niş v e ilmî çalınmalar yapılarak bir tasarı hazır
lanmıştır. Halen Millî Eğitim Şakanl-ğmda Ta
lim Terbiye Dairesinde son müzakereleri yapıl
makta olan ve çok kısa bir zamanda ikmal edi
lerek Yüce Meclise sevk edilecek olan bu ka
nun tasarısının müzakeresi sırasında görümleri
mizi daha da geniş ifade etmek imkânmı bula
cağız. İlâve edeyim ki, bu kanunun Yüce Mec
lis tarafından kabulü halinde büyük ölçüde bu 
meseleyi asgariye indirici bir tedbir olarak mem
leket efkârında akisler bulacaktır. Bu tasarının 
kanunlaşması ve ona muvazi olarak yurt dışı, 
bakanlıklararası ve Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından alman ve alınmakta olan idari tedbir
lerle eski e3er kaçakçılığının asgariye ineceğini 
ummaktayız. Asgariye diyoruz, çünkü tarihî 
eser kaçakçılığı bir vakıadır ve kabili inkâr da 
değildir. 

Yalnız şunu ilâve edelim ki, yakın Şarkta 
tarih* eser kaçakçılığının en as cereyan ettiği ül-
ko Türkiyedir. İtalya, Yunanistan, Mısır, Suri
ye, Irak ve bilhassa İran bugün kaçakçılık yolu 
ilo dünvr. müzelerini bevliyen kaynakların % CO 
im tenkil etmektedir. Alman ve alınmakta olan 
idari tetbirlerle yukarda zikredilen tasarmm ka
nunlaşması ve eski eser satmalına ödeneğinin 
artırılması, eski eser sahala^iyle müzelerde vazi
feli 200 lira ücretli bekçilerin ücretlerinin yük
seltilmesi ve yeniden bin aded bekçi kadrosunun 
verilmesi, eski eser kaçakçılarını yakalayanlara 
ikramiye ödenmesinin sağlanması gibi husuflar 
bu kaçakçılığı ehemmiyetsiz bir seviyeye indire
cektir. Bütür. hatip arkadaşlarımız bizim de iş
tirak ettiğimiz gibi bu gerçeği tesbit ettiler. Yal
nız bu gerçeğin tespiti ile iktifa etmediler, alın
masa lâzımgelen tedbirleri de hemen hemen itti
fak0, varan bir anlayış ile ortaya koydular. O 
halde bize göre bir Meclis arattırması bu mev-
zudr. bir enerji İ3rafı olacaktır, bir saman israfı 
olacaktır. 

Esasen çok kısa bir saman sonra yüksek hu
zurunuza gelecek olan bu tasarının müzakerecin
de bu çok değerli, bu çok kıymetli fikirler ifa
de edilecek ve bu fikirlerin ifadesiyle tasarı da
ha dr. mütekâmil hale getirilecektir. Acaba bir 
araştırma komisyonu tenkil edilse buradan ifade 
edilenlerin dışında tesbit edilecek bilinmiyen bir 
husus mevcut mudur? Matbuat yazmıştır bunu, 
arkadaşlarımız ifade etmişlerdir. Ben şurada si

zin zamanınızı almamak için a^z etmiyorum. 
Türkiye'den ne yolla eser kaçırıliığmı bütün te-
forruatiylo anlatma!- mevkiindeyim. Malûm da 
bunlar. Bu malûm olan kapıları, bu açık kapı
lar?. bir tasarının müsakeresi sırasında mümkün 
mertebe kapamak için bir gayretin içine tam bir 
anlayış iştiraki içinde gireceğiz. Bir pa^ti mese
lesi olmaktan çok, bir millî kültür meselesi ol
duğuna gjre burada bir iştiraki sağlam? k ümi
di içindeyiz. O halde neyi tesbit edeceğiz? Bir 
heye* teşekkül edecek, Anadolu'nun muhtelif 
yerlerini gezecek, bekçilerle tema3 edecek, ilgi
lilerle temas edecek. Ama getireceği raporda 
bugür. muhterem, arkadn,şlarım-z-n, kıymetli ar
kadaşlarımızın ifade ettiklerinden başka bilin
miyen bir sev getirme imkânmı bulamıyacak-
lar. O halde bir zaman israfı olacak, bir enerji 
israf?, olacak. Kerem buyursun arkadaşlarmrz, 
tasan geldiği zaman, ifade edildiğine göre çok 
İnsr, bir samanda gelecektir Yüksek Meclisin h:ı-
z"irıma, görümlerimizi ortaya koyar, eğer tasarı 
birtakım açık kıpılar bırakmış ise sisin yardı
mınız ile aralıkları da tam. mânasMe olmasa bile 
kapatmak için bir gavretin iç:ne gireniz. Ama, 
no kadar ağır müeyyide getirirseniz getiriniz bir 
gerçek olan tarihî eıer kaçakrbğmm önüne 
yüzde yüz geçeceğim gibi bir iddia ilo ortaya 
çıkamazsmıs. Türkiye'de tarih', eser Incakç'lı&ı 
dışında birçok meselelerden doğan kacak<vbk hâ
diselerinin bulunduğu muhterem, arkada-larjım-
zm malûmudur. O halde bu gsrçeği ortadan kal
dıracağım gibi bir ifadenin içerisine girmek de 
mümkiva olamıyacaktır. Ama bu kaçakrl'/jfr. as
gariye indirmek bu kanunla mümkün olacaktır 
kanaatindeyiz. Br. itibarla araştırmaya müspet 
oy İmllanamıyacağııms! da saygılarımla arz et
mek isterim. 

BAŞKAN — gairslan a:bna konuşacak ar
kadaşların isimlerini okuyorum. Cavın Ülker, 
Sayın Uğrasızoğlu, S^yın İsmail Hakla Yılanlı-
oğlu, Sayın Sarıibrrhimoğlu. 

Buyurun Saym Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım; tam bir millî kültür meselesi ve 
Türk Milliyetçiliğinin gerçekten ifade edebile
ceği bir konuyu getiren arkadaşa teşekkür ede
rim. Bir miretln diğer milletlerdan ayrılma
sında en büyük unsuru millî kültürüdür. Millî 
kültürü de birtakım unsurlardan meydana ge
lir. Bu unsurların arasında tarihî değerleri 

— 4 3 1 -



M. Meclisi B : 23 17 . 1 . 1G63 0 : 1 

olar. eski eserler başta yeri işgal eder. Bu iti
barla konuştuğumun mevzu doğrudan doğru
ya mil'î kültürümüz'e ilgili, Türk Milliyetçili
ği ile ilgili bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlar; olay nedir? Tefer
ruatına girmeden iki o^ayı zikretmek isterim: 
Bunlardan birisi; D orak hâdisesi diye iç ve dış 
basma tfoçmiş ve maddi değeri, mânevi değil, 
maddi değeri milyarlık olarak iddia edilen bir 
hazinenin kaçırı'masıdır. Yani Türk toprakla
rından ayrıca somuz tarihî değeri yanında 
maddi değeri milyarla ifade edTen bir hazine 
Türkiye'den kaçırılmış bulunmakladır. Bu ha
zine Türkiye'den kaçırılmıştır. Kaçırıldığından 
epey sene sonra tabiî şecaat arz etmek g3rekir, 
bu gizli kaldığından kimse bilmez, dünya bil
me.:. Şecaat arz edilmiş, böyle bir hazinenin 
c^de edildiği İngiltere'de dergilerde yazılmış 
vo ondan sonra bu mesele Türkiye'de Türk ba
sınının büyük hi33a3İyeti ile karşılaşarak ciddî 
bir tetkike tabi tutulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; milyarlık ziynet 
cşyasmır. ne".er o'duğu şöyle ifade edilmekle
dir : Dorak hazinesi Kıraliyet mezarlığının içe
risinden oradaki ilgililere; bu ilgilileri bili-
yor3unuz, muhtar olur, bekçi olur ve halk 
olur; verilen bahşişlerle, sus paylariyle me
zarların içerisinden çıkarıldığı bildirilen şey
ler şunlardır : üzerinde bütün ziynet eşyası, 
altın, gümüş ve pırlanta olan dördü gümüş, 
biri som altından beş heykel; altından mamul 
beş aded merasim baltası; kabzaları altın, gü
müş, fildişi ve kehribarla süslü 15 aded hançer; 
pırlan'a, zümrüt, altın ve gümüşten yapılmış 
dört aded kemer V3 büyük bilezik; biri som 
altın topuzlu, diğeri pembe damarlı normal 
topuzlu altın, gümüş ve kehribarla süslü kıra
liyet asası; altın vo gümüşten yapılmış yedi 
aded su ve şarap kabı ve devam ediyor. 

Şimdi arkadaşlar, ifade edildiğine göre, 
bunu kaçıran arkeologun ifade ettiğine göıe, 
izmir'de bir evde bir Rum kızı tarafından 
kendisine gösterilmiş. Yani dünya basınına, 
literatürüne getirilirken de tabiî, çaldık, ge-
tird'k, götürdük diye söyliyemiyor. Sonra bu
rada kazılara devam ediyor, bu yağı işini de
vam ettirecek, onun için bir suç işlediğini ifade 
cdomez. Fakat, bütün bu araştırmalara rağ
men, Türk gazeteci'erinin araştırmasına rağ 
-men, bu işlerde çalışan yabancı çetelerin, (ke

limeyi aynen böyle kullanmak lâzım, çeteler
dir; çünkü, yine bu yazılarda ifade ediliyor ki, 
insan öldürmektedirler. Bu işi ihbara kalkan 
karışanları ö'dürmok'edirler.) faaliyetlerine 
rağmen ne bahsedilen isimde bir yer, no bah
sedilen isimde bir Rum kadını bulunmamıştır. 
işle bu kabanlardan bir tanesi milyarlık bir 
hazine, Doruk hazinesi. 

Muh1 ereni arkadaşlar, bunun yanında diğer 
bir durumu ifade etmek isterim. Almanya'da 
Bergama Müzes ndo bulunan fermanlar. Al
manya'da Bergama müzesi d'ye bir mim mev
cut. Bergama Akrapolü vaktiyle buraya tara
mış, A'krapolün tamamı takınmış. Ziyaretçilere 
aş?!: ve aynı zamanda geçmiş bir hâdise, üzüntü 
verici bir hâdise, çok eski tarihlerde geçmiş, Ab-
dülhamicl'in müsaadesiyle olnııs. Fakat ora'la 
b'nlm cetbrimizin, padişahların 12 fermanı bu
lunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele bu 
şekilde tesbit edildiği zaman iki kıymeti koru
mak iğin araştırmanın istendiği ortaya çıkar. 
Bunlardan birisi mânevi, değeri sonsuz olan kül
tür hazinelerinin korunması; diğeri maddi de
ğeri olan Türk Milletine ait Irymetlcrln korun
ma"!. Yani bunlar yalnz birtakım kitapları, ba
sit vesikaları, fermanları değil, aynı şamarda 
milyarlar değerinde servetleri dışarıya taşımak
tadırlar. Bu bakımdan böyle Mr araştırma öner
ge:,'. fevkalâde yerinde bir istektir. 

Değerli arkadaşlarım; Türk milliyetçiliği
nin babası sayılan Ziya Gökalp son eseri o'an 
«Türkçülüğün Esasları» nda, bu millî kültür 
hazlr^lerine şöyle temas etmektedir : 

«Millî harsımızın, millî kültürümüzün nırar-
lu bir hale gelip yükselmesi ne gibi teşkilâtlara 
muhtaçtır? Evvelâ, millî harsımızı, kül türümü
nü, saklanmış olduğu gizli köşelerden münev
verlerin nazarlarına arz edecek olan arama teş-
k'lâtlarına ihtiyae vardır. Arıyacağız; bu va
zifeyi ifa edecek tevdiatlar şunlardır : Millî 
?(îize, Etnografya Müzesi, millî hazine ve ev
rak, millî tarih kütüphanesi, istatistik müdüri-
7etl umumiyosi.» 

Muhterem arkadaşlarım, «T ürkçülüğün 
U'iasları» rda Ziya Gökalp bu millî kültür hazi
nlerini teker teker incelemekte. Bnıden evvel 
:y-ivrvrı değerli hatipler temas ettiler, bâzıları
ma söyledikleri gerçeklere uygun değildi; îkin-
ji Meşrutiyetten ve milliyetçilik cereyanının 
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doğmasından itibaren millî kültür hazinelerine 
saiıibolnıak hareketi başlamış. 1923 ten sonra 
Atatürk'ün zamanında Ziya Gökalp'ın ve bütün 
Türk milliyetçilerinin arzuladıkları bu müzeler, 
bu arşivler, bu kütüphaneler Türkiye'de Türki
ye'nin her tarafından kurulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfediniz, bu be
lirttiğiniz husus hakkında bütün Meclis mütte
fiktir. Mesele tarihî eser kaçakçılığını önlemek. 

Müze meseleleri ayrı meselelerdir. Ama tari
hî eserlerin dışarıya kaçırılmasını önlemekte alı
nacak tedbirleri söyleyiniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başka
nım, bütün konuşmacı arkadaşlarımın ölçüleri 
içerisinde konuşuyorum ve bir şeyin değerini ne 
kadar kuvvetle anlatırsak arkadaşlarımın böyle 
bir araştırmaya katılmaları ihtimali o kadar ar
tar... Ben arzu ederim ki, A. P. kanadı da bunu 
bir formalite telâkki etmesinler, bunu kanun 
meselesi telâkki etmesinler. Bu büyük bir mese
ledir, maddî ve mânevi değeri yüksek millî bir 
mesele telâkki etsinler ve bir araştırmaya taraf
tar olsunlar. Onu anlatmak için bu noktalara 
girmek durumundayız. 

Sayın arkadaşlarım; millî müze, tam anladı
ğımız mânada millî müze Ziya Gökalp'in ileriye 
sürdüğü bu fikirlerden sonra Atatürk ve arka
daşları tarafından Türkiye'de gerçekleştirilmiş
tir. O zamana kadar mevcudolan müzeyi tenkid 
etmektedir Ziya Gökalp. Tam bizim istediğimiz 
mânada bir medeniyet müzesi vardır, fakat bir 
Türklük müzesi yoktur diye ifade etmekte. Şim
di, Ziya Gökalp orada bize tavsiyelerde de bu
lunuyor : «Bu Türk Müzesi, Türk güzellikleri
ni satınalabilmek için kâfi bir tahsisata malik 
olmalı, müzenin elinde kâfi tahsisat olmalı ve 
her şehirde arayıcıları bulunmalıdır. Aynı za
manda memleketimizden umum antikaların ve 
bediaların ihracını şiddetle meneden bir kanun 
yapmalıdır...» devam ediyor. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, mesele köklü bir 
meesledir. Şimdi, bugün buna karşı elimizde ne 
var? Bugün elimizde bütün arkadaşların ifade 
ettikleri Asan Atika, Eski Eserler Nizamnamesi, 
ki Anayasa Mahkemesi kararma göre, Meclisi 
Mebusanm feshedildiği bir sırada çıkarıldığı 
için kanun hükmünde. Aradaki bir tek günde 
çıkarıldığı için, o güne tesadüf ettiği için kanun 
hükmünde olan bir nizamnamedir. Kanun hük
mündeki bu nizamname, birçok sözcü arkadaşla

rımın temas ettikleri gibi, ciddî esasları muhte
vidir. Yani bir kenara atılacak nitelikte değil
dir. Ciddî birtakım esasları muhtevidir. Fakat 
bir defa, o zamanın kamu oyundaki görüşlere 
göre cezalar konmuştur içerisine ve birçok ar
kadaşlarımın ifade ettikleri gibi cezalarla da 
bu iş yalnız başına önlenmez. Gene basında çı
kan bir röportajda, bir yazıda anlatıldığına gö
re; bir vatandaş, bir köylü müze müdürüne bir 
vazo bulup getiriyor. Arkadaşın anlattığına gö
re pırıl pırıl bir vazo, tarihî bir eser. Vatandaş 
«karşılığında ne vereceksin bey?» diyor. Müdür 
«git benim namıma şu köfteciden yemek ye» 
diyor. Çünkü elinde bir vasıta yoktur. Yani bel
ki de müzenin müdürü millî kültüre bir şey ka
tabilmek için kendi cebinden bir köftecide va
tandaşa «yemek ye» diyor. Tabiî birinci seferin
de köftecide yemek yediği zaman, o vatandaş 
ikinci seferinde köfte değil daha çok menfaat. 
getiren yollara başvurur. Bugün bu mesele, bir
çok arkadaşımın ifade ettiği gibi Türkiye ça
pında nasıl vergi kaçakçılığı önemli bir mesele 
ise, nasıl silâh kaçakçılığı büyük bir mesele ise 
bu da tıpkı onlar gibi, onlardan daha vahîm, on
lardan daha çok maddi zarar veren bir kaçak
çılık hadisesidir arkadaşlar. Bütün Devlet kuv
vetlerinin buna el koyması lâzımdır. 

Buna karşı «tedbirler alınabilir, bir kanun 
hasırladık» diyorlar. Ama, kabul buyurunuz M, 
bu kadar geniş çapta, bir millî meselede haki
katen Parlâmentoda şimdiye kadar ifade edilen 
fikirler gibi - ki bu fikirler daha çok komisyo
nun kurulması hakkındadır «Eğer araştırma 
yapılırsa daha neler çıkacaktır» diye ifade edil
mektedir. Bir araştırma komisyonu kurulduğu 
saman üzerinde ciddî olarak durulacak mesele
ler vardır. Bir bakanlık dairelerinin sınırını 
asan ve millî olarak düşünmek mecburiyetinde 
olduğumuz bir meseledir. Bir tanesini bendeniz 
ileriye süreyim, 

Bir defa bu kültür kaçakçılığı meselesi her 
şeyden evvel milletlerarası bir andla-smaya bağ
lanmalıdır. Buradan kaçırılıyor British Muse-
u.m'a gidiyor, İngiliz müzesine gidiyor ve bura
dan bir Türk, British Museum'a bir mektup yaz
dığı zaman cevap alamıyor, ret cevabı alıyor. 
«Gönder bizim tarihî eserlerimizi, nereden gi
derse gitsin müzenize koyamazsınız» dediği za
man kargısına basit cevaplar çıkıyor. Öyle ise, 
meseleyi sadece bir kanun çıkarma meselesi ola-
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rak ele alamayız. Kültür hazinelerinin çalın
ması, tahribedilmesi meselesi olarak ele almak 
lâzımdır. Çünkü, öyle eski eser vardır ki, onu 
toprağından ayrı bir yere koyduğunuz zaman 
değerini kaybeder, tarih belgesi olmak vasfını 
kaybedebilir. O, çevresiyle bir bütündür. Nite
kim bunu yabancılar söylüyorlar, içleri kan ağ-
lıyan yabancılar Amerika'da çıkan Horizon 
Dergisinde ifade ediyorlar. «Tarih eserleri bir 
bütündür, onlar bulundukları yerde kendi bü
tünlükleri ile muhafaza edilmelidir,» diyorlar, 
aksi takdirde mânasını kaybeder.» Öyle ise ar
kadaşlar; bunun üzerinde ciddiyetle durmak 
lâzımdır. Meselâ, bu komisyon kurulduğu tak
dirde üzerinde duracağı akla gelen ilk mesele : 
Eski eserler kanunu hazırlanacak. Bu eski eser
ler kanununda bol miktarda tahsisat vermekten 
başka çare yoktur. Yani bu kanunu çıkardığı
mız zaman müze müdürlüklerine bol para ve
receksiniz ki, bulanlara da bir menfaat sağla
sınlar. 

Halkımız fakirdir, yoksuldur ve bunların de
ğerini bilmemektedir. Birtakım köylü vatan
daşlarımız bilmemektedirler. 

Yabancılara kazı hakkı vermek tartışılacak 
bir konudur arkadaşlar. Melat yabancı arkeo
loglardan birisidir. Yani Dorak hazinesini ka
çıran kişi Türkiye'ye müsaade ile gelmiştir, mü
saade ile araştırma yapmıştır. Fakat ciddî ola
rak yabancıların Türkiye'de arkeolojik araştır
malar yapıp yapmamaları meselesi üzerinde 
durmak lâzımdır, bunlara böyle bir müsaade 
vermemek lâzımdır. Nihayet bütün bunların dı
şında araştırmalar sırasında çıkacak birtakım 
noktalar da vardır. Bis burada Dorak hazine
sini ifade ettik. Muhterem arkadaşlar; yalnız 
Dorak hazinesi niteliğinde olanlar mühim de
ğil. Eski piştovlar, eski kıyafetler, eski Kuranı 
Kerimler, yazma eserler, bütün bunlar - ki bi
zim konuşmalarımızın dışında gibi gözüküyor -
bütün bunlar.... 

BAŞKAN — öyle efendim, usulî yönden ta
mamen konumuzun dışında. Başkanlık olarak 
esasen bir mecra veremiyoruz. Aslında Komis
yonun açılıp açılmaması ile ilgili sizin konuş
manız.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; eski eser anlamının tamamen için
dedir bunlar. Etnografya Müzesi dediğimiz 
burada var, Kastamonu'da da gördüm, çok be

ğendim bununla alâkadar olan bir insan olarak. 
Kıyafetlerimiz, giydiklerimiz, çıkardıklarımız, 
el işlerimiz kazanlar, kepçeler, sahanlar, üzeri 
süslü eserler... Bütün bunların hepsi Türk Mil
letinin millî kültürüdür. Bunların yeri yabancı 
memleket değildir. Çünkü ben dışarıda bâzı 
şehirlerde gezdiğim zaman gördüm, korkulan 
şeyler büyük, böyle çok daha kıymetli olan 
vazolar filân gibi düşünülüyor. Bunlar üzerin
de kimse durmuyor. Bunların hepsi Türkiye 
sınırlan dışarısına çıkarılmaması gereken şey
lerdir. Çıkarılacak şeyler turistik eşyalardır. 
Türkiye'den dışarıya her zaman herkesin yap
tığı gibi turistik eşyalar çıkarılabilir. Bir 
çevrenin, bir hırkanın, bir başlığın, bir tacın 
eski eser olmadığını tesbit ettikten sonra dışa
rıya çıkarmak lâzımdır. Bunlar gittiği zaman 
Türk kültürünün hazineleri yok olmuş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk kültürünü ve 
Türk Milletinin hazinelerini korumak bakımın
dan tam bir milliyetçi anlayış ile bu araştırma 
Komisyonu kurulmalıdır. Bu araştırma komis
yonunun kurulmasından hiçbir zarar çıkmaz. 
Bâzı arkadaşlar hem bu işlerle fazla alâkadar 
olmuyorlar, hem de konuşulduğu zaman «Efen
dim, boyuna araştırma önergesi veriliyor.» diye 
şikâyet ediyorlar. Boyuna araştırma önergesi 
vereceğiz arkadaşlar. Verilen önergenin Türk 
Milletine yararlı tarafı varsa onu desteklersiniz; 
yok ise, fuzuli ise, gereksiz ise, hiçbir sorunu 
ele almıyorsa hakikaten o araştırma önergesi 
üzerinde ben de, siz de hep beraber «Bu ko
nuda da araştırma önergesi verilmemelidir» de
riz. Bu konular, çeteler tarafından milyarlık 
hazineler için insanların öldürüldüğü gazetele
rin baş sayfasında yazılan ve esrar kaçakçılığın
dan daha kârlıdır denen konulardır. Biliyor
sunuz esrar kaçakçılığından ölüm cezası var
dır, bu kaçakçılığı yapan bu cezayı göze alıp 
yapmaktadır. Ondan daha kârlı olan millî kül
türün kaçırılmasının önlenmesi hususunda ted
bir almak için bir komisyon kuracağınızdan 
- Adalet Partisi dâhil - emin olmak istiyorum. 
Bunun çıkar yolu budur. Yoksa Sayın İncesu
lu'nun ifade ettiği gibi, 6 seneden beri bu ka
nun gelmemiştir Kanuni tedbirler kâfi değildir. 
Hem kanunun mükemmel yapılması bakımından, 
hem de milletlerarası tesirleri bakımından bu
nun ciddî olarak incelenmesi ve ciddî tedbirler 
alınması gerektir. Saygılarımı sunarım. 



M. Meclisi B : 28 17 . 1 . 1968 O : 1 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oylarını 
kullanmıyan arkadaşlar lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Sayın Devlet Bakanı, buyurun. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; hakikaten geniş ve zengin mil
lî, tarihî ve kültürce Hazineye sahip Türkiye 
için bu eserlerin korunması, yaşatılması, çıka
rılması ve tanıtılması üzerinde hassasiyetle du
rulması lâzımgelen bir mevzuu olduğu muhak
kak. Nitekim sayın arkadaşlarımızın böyle mil
lî bir dâvada aynı görüş ve aynı paralel için
de olmaları da başka türlü olması beklenmiyen 
tabiî bir olay. Ancak meselenin esasına girme
den evvel bir hatip arkadaşımızın vahdeti te
min eden böyle bir dâvada kullanmış olduğu 
bir cümle üzerinde durmak ve ona cevap ver
mek istiyorum. 

Aldığımız notlara göre ifade edilen cümle 
şu: «Türkiye'de yabancı ülkelere kaçırılan eski 
eserleri kaçakçılar ile birlikte Türk makamları 
bildiği halde bunları korumamaktadırlar.» 
Muhterem arkadaşlanm, Türk makamlarını, 
bu makamları işgal eden Devlet memurlarını 
bu kadar ağır bir töhmetin altında bulundur
maya zannediyorum Yüce Parlâmentomuza 
mensup arkadaşlarımızın - bunu söyliyenden 
başka - vicdanlarının müsaade edemiyeceğine 
kaaniim. Eğer bir hâdise varsa ve bu hâdisenin 
iştirakçileri belli ise, bunu bu kürsüden ifa
de eden arkadaşımızdan sarahatle ortaya koy
masını, büyük memur kütlesini böyle bir töh
metin altından kurtarmak için, rica edeceğim. 
Aksi takdirde bu bir iftiradan, - beni bağışla
yınız - şeni bir iftiradan öteye gitmiyen bir is
nattan başka bir şey olmıyacaktır. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bu kimdir Sayın Başkan? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — T. i. P. Grupu adına 
konuşan arkadaşımız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hakikaten 
son zamanlarda Türkiye'yi de içerisine alan Ya
kın Şark memleketlerinde geniş bir eski eser 
kaçakçılığının hissedilir şekilde arttığı bâzı ih
barlardan ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple ge
rek Yakın Şark'taki diğer devletler ve gerek
se bizzat Türkiye ve Türk Hükümeti ve alâka-
kalı bakanlık tarafından bu yoldaki faaliyetle

re mâni olmak ve bunu akîm bırakmak mak-
ladiyle gerekli geniş tedbirlere tevessül edil
miştir. 

Yakın Şark'taki kaçakçılık olaylarının en 
iz cereyan ettiği memleket olarak Türkiye'yi 
göstermek hatalı olmaz, italya, Yunanistan, Mı-
ıır, Suriye, Irak ve bilhassa İran bugün kaçak
çılık yoluyle dünya müzelerini besliyen kay-
laklarm yüzde 90 mı teşkil etmektedir. 

Memleketimizin gerçek durumu şu: Türki
ye'nin her tarafı, aşağı - yukarı tarihî eserler, 
lültürel eserlerle bezenmiş vaziyettedir. Bu-
-?ün sayıları 20 bine ulaşan tarihî iskân sahala
rına sahip bir memleket halindeyiz. Bu iskân 
lahalarını geceli gündüzlü silâhlı bekçilerle 
teklemenin ne dereceye kadar mümkün olaca
kını arkadaşlarımızın takdirine bırakmak iste-
im. Yine bu sahaları, ilmî heyetler kurmak 
ıııretiyle, Arkeolojik araştırmaların içerisine 
tümünü birden almanın, bugünkü Türkiye'nin 
imkânları içerisinde yine ne dereceye kadar 
mümkün olup olmadığını da arkadaşlarımın 
takdirine bırakırım. Ancak şunu ifade etmek is
terim ki, bugün 1906 yılında çıkmış olan Asarı 
Antika Nizamnamesi ile bu sahanın korunmıya-
cağı, bu sahadaki boşluğun bugünün icaplarına 
uygun bir şekilde karşılanamıyacağı bir ger
çek olarak ortadadır. 

Bu noktada birçok arkadaşımızın üzerinde 
durduğu bir hususa cevap vermek isterim. Bu 
husus da, arkadaşlarımızın haklı olarak işaret 
ettikleri gibi, 1906 tarihinde çıkan Asarı Atika 
Nizamnamesinin Anayasa Mahkemesine gittik
ten sonra - zannediyorum 1965 yılında - kanu
ni niteliğinde olduğunun kabulüne rağmen, o 
günkü şartlarla bugünkü şartların tamamen 
değişmiş olması karşısında, birçok boşlukları 
ihtiva etmesi, müeyyideler bakımından kâfi ol
maması muvacehesinde yeni bir kanun tasarı
sının hazırlanması lâzımgeldiği noktasmdaki 
irşat ve ikazları haddizatında yerindedir, hak
lıdır. Nitekim Hükümetimiz de bu yolda eski 
eserler kanun tasarısını Millî Eğitim Bakanlı
ğınca hazırlamış ve A. P. Grup sözcüsünün de 
ifade ettiği gibi, bu tasarı talim - terbiyeden 
geçtikten sonra dün Başbakanlığa sevk edilmiş
tir. Şunu memnuniyetle ve arkadaşlarımızın da 
-nemnun olacağından emin olarak ifade etmek 
isterim ki, bu tasarıyı Başbakanlıktan, en ya-
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km zamanda Yüce Meclisin tetkikine arz et
mek üzere Meclis Başkanlığına snnaoağmıy; 
huzurunuzda beyan etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanuni mevzuat l u 
şekildedir ve buradaki boşluk veya kifayetsiz
lik bir vakıa olduğu içindir ki, Hükümetimi r 
bunun üzerinde hassasiyetle durmuş, gerekli 
tasarıyı hazırlamış bulunmaktadır. 

Bunun dışında idari yollarla gerek Millî 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve gerekse muh
telif bakanlıkları alâkadar eden sabalarda dr 
geniş çapta tedbirler alınmış bulunmaktadır. 
Bu meyanda Millî Eğitim Bakaıdığmca bir ta 
raftan gerekli bu kanun hazırlığı yapılırken. 
diğer taraftan de eski eser kavakçılığını önle
mek üzere aşağıda sırahyacağıniîz tedbirleri a'! 

mır» ve tatbikata geçmiş bulunmaktayız. Bu 
tedbirlerimizi yurt içi ve yurt d şı olmak üır-
re iki bölümde mütalâa etmemiz mümkün bu-
lunmaktadım. Bunlardan yurt dışı tedbirler 
olarak, ki Sayın ülker arkadaşımız haklı ola
rak bâzı noktalara temas ettiler, eserlerin ta
rihî bütünlüğü, eserlerin yurt dışına kaçırıl
ması sebebiyle dışarıda alıcı bulması muvacehe
sinde cezai müeyyideler şu veya bu dahi oka 
pazar ve alıcı bulunduğu müddetçe bâzı şey 
ler olabilir. Binaenaleyh bunun devletlerarası 
bâzı anlaşmalara bağlanmasının faydalı ola
cağı noktasına matuf işaretleri hakikaten ye
rindedir. Bu sebepledir ki, zamanımızda eski 
eser kaçakçılığının milletlerarası bir problem 
halini alması münasebetiyle son defa Avrupa 
Konseyine bağlı Kültürel işbirliği Konseyi geçen 
yıl ve bu yıl Strazburg ve Roma'da bası Avru
pa Devletlerinin iştiraki ile arkeoloji mirasının 
korunması konusunda toplantılar yapmış ve im 
toplantılara bir temsilcimiz de Türkiye'yi tem-
silen katılmış bulunmaktadır. Başta Türkiye 
olmak ik;ere İtalya ve Yunanistan delegeleri, 
eski eser kaçakçılığının, milletlerarası almacak 
tedbirlerle önlenmesi ve kaçırılan eserlerin 
memleketlerine iadesi için gerekli bu müspet 
tezi savunmuş bulunmaktadırlar. Ancak top
lantı, kesin bir karar alınmadan talik edilmiş
tir. Demek oluyor ki, milletlerarası sahada bil
hassa arkeoloji mirasının korunması hususun
da gerek Türkiye' gerek İtalya ve gerekse Yu
nanistan delegeleri tarafından bir tez ileri sü
rülmüş ve bu tez gerektiği şekilde müdafaa 
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-y.lilraiş ve müdafaa edilmiye de devam oluna-
.'•-kfcır. Ay„ıı şekilde silâhlı çatışma halinde 
j'/JESOO'nun delâletloriyle milletlerarası alı
n ı karaca Türkiye de katılarak, buna ait ka
rın tar:anrji Büyük Meclisimizden çıkmış bu-
. ılımaktadır. Memleketimizin türlü yollarla 
rurtı dışına kaçırılıp da müzelere intikal eden 
;erlonn tekrar Türkiye'ye iadesi için de bu 
ı iz ."derle zamanımızda gerekli temaslara ge-
ikııiş bulunulmaktadır. 

ni l l î Pğitim Bakanlığınca yurt içi tedbir-
' :r olarak alman ve tatbik edilen hususlar ise 

ı 'la-'dır: Memlekette eski eser ticaretini Millî 
'ğitim Bakanlığının kontrolü altında bir dü-

pn.e koymak üzere bir eski eser ticaret yönet
t i ğ i hasırlanmış ve yönetmelik 16 Şubat 1066 

•gribinde yürürlüğe girmiştir. 
ikinci olarak; eski eser kaçakçılığı konu

n d a şifahi vo yazılı her türlü ihbarlara, 
hattâ gazete haberlerine gününde değinilerek 
"•\:rekli ö.ıora verilmiş VÜ derhal takibata ge
dmesi husufu kararlaştırılmış ve bu tatbikat 

haline konulmuştur. 
ttikıcri olarak; eski eser kaçakçılığını 

yakalatanlara veya bir yerde eski eser mevcu
diyetin i bildirenlere bu kanun çerçevesi dâhi-
indo ikramiye ödenerek teşvik edilmiştir,. Yi
ne Asarı Âtika Nizamnamesi lisan yönünden 
"'.?,dyl'3ştirilerek yeniden bastırılmış ve mevzuun 
•;erek ha?k, gerekse idareciler tarafından lâyı-
i veçhile öğrenilebilmesi ve öğrenildikten son
ra da haliy'ta tatbik edilebilmesi için gerekli 
kurslar açılmıştır. 

Ayrıca Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın 
/iîrmiş olduğu bir misal vardır. Dediler ki, bir 
köylü vatandaşımız bir vazo bulmuştur, pırıl 
noldır, müze müdürüne getirmiş, bana ne verir-

-îin, dediğinde, müze müdürü arkadaşımız ken-
lisine, git karşıda benden bir kap yemek ye, 
buyurmuşlar. 

Zannediyorum bu vakıa eski bir tarihe ait. 
r5ira zamanımızda müze müdürlerine bu tarz 
tarihî es?rleri satınalabilmeleri için gerekli yet
işi verilmiş bulunmaktadır. Nitekim bu faaliyet 
mibpe's sonuçlar vermiş, yalnız 1966 yılında 
20 bin eser bu yolla müzelere intikal ettirilmiş
tir. Ayrıca kaçakçılık yapanlar, vâki ihbarlar 
vo s ezintiler üzerinde şiddetli bir şekilde tat
bikata geçilmiş, mahkemelerden bu tarihî eser-
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lerkı müsaderesi için müdahcıbde bulunulmuş 
ve gerekli kararlar istihsal edilmek suretiyle 
de dâvalar lâyıkiyle takiboluıımuştur. Bunım 
sonucunda ise, istirdat yoluyle ele geçen mal
ların adedi aşağı - yukarı on bin civarındadır. 
Yine bu rakkam 1966 yılına aittir. 

Memleketimizin çok önemli arkeolojik saha
larına silâhlı bekçiler tâyin edilmiş, bâzı saha
lar ise tel çitler içerisine alınmıştır. Gizli ka
zıların yapılageldiği bölgelerde Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanan kazı heyetleri buralar
daki kazılara öncelik ve ivedilikle el atmış ve 
böylece arkeoloji sahalarının kaçakçılar tara
fından tahribine meydan verilmemesi sağlan
mıştır. 

Ayrıca yine satmalma ile ilgili olarak lo
kal, müzeler kurulması yolu derpiş olunmuş, 
bunların bâzıları da ziyaretlere açılmıştır. Bil
farz bunlardan Burdur'da Hacılar, Gordiom, 
Boğazköy, Alacahöyük, Milet, Eültepe gibi mü
zeleri bu hususta saymak mümkündür. 

Eski eserlerin önemini belirtmek kaçakçılığı 
önlemek, bu konudaki mevzuatı ve alınması ge
reken tedbirleri bildirmek üzere de Anakara'da 
açılan kaymakamlar, gümrük memurları ve 
emniyet memurları kurslarında bakanlıkça bu 
bu konuda ihtisas sahibi arkadaşlara konfe
ranslar verdirilmiş, mevzuun önemi, mevzuat 
ve gerekli tatbikat geniş bir şekilde izah edil
miştir. 

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı ilkokul öğret
menlerine ve ilkokul müdürlerine, bilhassa ka
saba ve köylerde gizli kazıların ve eski eser ka
çakçılığının önlenmesi hususunda titiz davran
maları gereken tedbirleri almaları hususunda 
gerekli genelgelerle keyfiyeti duyurmuş bulu-
maktadır. 

Eski eser kaçakçılığı yaptığı tesbit edilen 
bâzı yabancı şahıslar ise, içişleri Bakanlığına 
duyurulmuş ve bu şahısların istenmiyen adam 
olarak yurt dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 

Memleketimizde gümrük çıkış ve giriş ka
pılarına turistleri ikaz mahiyetinde Türkço, 
İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak Tür
kiye'den eski eser çıkarılmasının yasak oldu
ğunu belirten levhalar yasılarak konmuştur. 
Zannediyorum bu husus, Sayın Güven Partici 
sözcüsü arkadaşımızın ifade etmiş olduğu, ya
bancılara hiçbir şey sorulmaz, hiç olmazsa ta-

| im eser var mıdır, yok mudur hususunda bir 
; ayana davet edilmesi noktasına mâtûf ikazla
r ı m diğer bir yönden tahakkuku mahiyetinde 
otluğuna kanaat getirmekteyim. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Teşekkür 
idarim Sayın Bakan. 

DHVI.ET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
ı'ü'OĞ-LU (Davamla) — Yine memleketimizde 
jski eser kolleksiyonu yapanların kontrol al
lında bulundurulması konusunda Millî Eğitim 
lakanlığmca bir yönetmelik de hazırlanmakta
dır. Biraz evvel ifade ettiğim gibi, bunlar Millî 
Jğitim Bakanlığının bünyesinde alman tedbir
ler; ayrıca muhtolif bakanlıkları alâkadar et
mesi sebebiyle, muhtelif bakanlıkların bir ara
ya gelerek almış oldukları müşterek tedbirler 
bulanmaktadır. Bunları da kısaca hülâsa edip, 
konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Eski eser kaçakçılığını önlemek ve bu ko
ruda alınacak olan tedbirleri tesbit etmek üze-

! re Millî Eğitim, Adalet, içişleri, Gümrük ve Te-
ı kel, Maliye, Turizm ve Tanıtma bakanlıkları 

ile Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri arasın
la bir toplantı düzenlenmiş ve aşağıdaki ted
birlerin alınması öngörülmüştür. 

a) Memleketimizdeki arkeolojik sahalar 
I ile bu sahaların asgari 500 metre civarında tu

ristik kamplar kurulmaması, ayrıca arkeolojik 
sahalar ve harabeler içerisinde gazino, otel, 
motel ve turistik eşya dükkânı gibi tesislere 
müsaade edilmemesi. 

Memleketimizi terk eden yerli ve yabancı 
turistlerin beraberlerinde eski eser götürme
mden hususunda beyanda bulunmaları, 

Hava, deniz, kara yolu ile dış memleketlere 
yapılan seyahatlerde kullanılan biletler üze
rine, Türkçe - ingilizce, Fransızca ve Almanca 
olarak «Türkiye'de, Türkiye dışına eski eser 
çıkarılması Türk kanunlarınca yasaktır» cüm
lesi konulması, 

Malî polisin, emniyetin ve jandarmanın es
ki eser alış - verişi ve kaçakçılık hususunda 
uyanık ve titiz olmaları, hâdiselere süratle el 
konulması hususunda ilgili bakanlıkların faa
liyete geçmesi, 

Yine, ayrıca emniyet ve jandarma teşkilâ
tının görevlendireceği sivil polis ve jandarma
lar kanaliyle şüpheli kimselerle, eski eser top-

I layıcılarmm kontrol altına alınması, 
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Kararlaştırılmış ve bu kararlar ilgili ba
kanlıklara duyurulmuş ve tatbikine başlanıl
mıştır. 

Elçilik ve konsolosluk mensuplarının eski 
eser toplıyamıyaeakları ve yurt dışına çıkara-
mıyacakları hususu da elçilik ve konsolosluk
lar mensuplarına duyurulması keyfiyeti Dışiş
leri Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanlığınca ya
zılmış bulunmaktadır. 

Yurdumuzda ilmî araştırmalar yapmak isti-
yen üniversite heyetlerinin ne şekilde kontrol 
edileceği hususunda içişleri Bakanlığınca ilgi
li bakanlıklarla birlikte bir protokol hazırlan
mış ve yabancıların arkeolojik ve tarihî araş
tırmaları kontrol altına alınmıştır. 

Kaçakçılık mevzuuyla ilgili olarak Millî 
Güvenlik Kurulunda yapılan Bakanlıklararası 
toplantıda eski eser kaçakçılığı mevzuu üzerin
de hassasiyetle durulmuş ve bu konunun ay
rıca müstakillen yine Bakanlıklararası bir top
lantıda ele alınması kararlaştırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz Dün
yanın hiçbir ülkesine nasibolmıyacak kadar ge
niş millî tarihî ve kültürel eserlere sahip bu
lunmakta ve bunları bağrında muhafaza etmek
tedir. Millî Eğitim Bakanlığı, bütün imkânla
rını seferber ederek, bu hazinelerin korunması, 
ilmî şekilde meydana çıkarılması ve müzelerde 
değerlendirilmesi için bütün gücüyle çalış
maktadır. 

Bu konuda bir Meclis araştırmasına geçil
mesi hususu yüksek takdirlerinize arz olunur. 
Sayın arkadaşlarıma teeşkkürlerimi sunarım. 

Yalnız bir noktayı ifade etmek isterim. Sa
yın Reşit Ülker arkadaşımız, Dorak Hazinele
ri üzerinde gazetelerde çıkan, matbuata intikal 
eden bâzı konulara temas buyurdular. Bu hu
susta yetkililerce bana verilmiş bir not var
dır. Huzurlarınızı fazla işgal etmemek için, 
arkadaşım arzu ederse bu notu kendisine tak
dim etmeye hazırım. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan-

mıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Söz sırası, son söz milletvekilinindir, hük
müne göre Sayın Fahri Uğrasızoğluna gelmiş
tir. Ancak saat 18 i geçmiş bulunmaktadır. 

Sözlü sorulara geçmemiz Meclis karariyle ge
rekli bulunduğu cihetle sözlü sorulara geçece
ğim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sözlü 
sorularla ilgili bir önergem vardı. 

BAŞKAN — öyle bir önerge yok efendim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Da

vet hakkında bir önergem vardı. 
BAŞKAN — Bakacağım efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Neyin aleyhinde Beyefendi? 

Ne söylendi ki, neyin aleyhinde? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, sözlü soruların konuşulması saati gel
diği için, Meclis araştırmasiyle ilgili ve konuş
maların devamı için bir önerge verildiyse onun 
aleyhimde konuşacaktım. 

BAŞKAN — Yok efendim. Dinleyiniz bir 
defa. Yok öyle bir şey. Sözlü sorulara geçi
yorum. 

Sizin, nedir efendim beyanınız? 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sözlü 

sorularla ilgili olarak Başkanlık Divanının il
gili Bakanları daveti hususunda 80 ncu madde
ye göre söz rica ediyorum. Bir önergem de 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, her söz 
talebinin yerine getirilmesi İçtüzüğe göre müm
kün değil. Siz yazmış olduğunuz bir önergede 
sözlü sorular konusunda Bakanların İçtüzük 
hükümlerine uymamalan dolayısiyle Yüksek 
Başkanlığın davet etmesi arz ve teklif edilir, 
diyorsunuz. Temenni mahiyetinde bir takrir
dir bu. Temenni takrirleri muamele görmez. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, teklif veriyorum, Riyaset Divanı 
tedbir alsın, diyorum, önergemin okunmasını 
ve önergemi izah sadedinde söz vermenizi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — önergenizi okudum, önergeni
zi Başkanlık temenni mahiyetinde telâkki et
miştir. 

Bu bakımdan zatıâlinize söz veremiyeceğim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — O hal
de usul hakkında, önergem üzerindeki tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyorum. 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner? Bu
rada. Sayın Dışişleri Bakanı? Yok. Bakan bu
lunmadığı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Şâmiloğlu? Yok. Bu
lunmadıkları cihetle bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burda. Sayın 
Tarım Bakanı? Yok. Tarım Bakanı bulunma
dığı cihetle soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

4. — 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 Şenyurt? Burda. Sayın 
Köy işleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı 
cihetle soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kurtel? Burda. Başba
kan? Yok. Adına beyanda bulunacak Bakan? 
Yok. Başbakan bulunmadığı cihetle soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burda. Sayın 
Tarım Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı cihet
le soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1966 ekim mevsiminde yapılan tohum dağıtımın
da ne gibi esasların nazara alındığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Burada. Sayın 
Tarım Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı cihet
le gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 

I olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

I BAŞKAN — Sayın Kurucu? Burada. Sayın 
I içişleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı ci

hetle gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/431) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Burada. Sayın 
içişleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı için 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif zirati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/434) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Burada. Sayın 
Tarım Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı için 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün yeter
li krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü soru 

\ su (6/435) 
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BAŞKAN — Sayın Kurucu? Burada. Tica
ret Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı cihetle 
sözlü soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. -— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Buradalar. Sa
yın İçişleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı 
cihetle sözlü soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin., muayyen bir kısmının ihra-
cediltnesi için alınmış bir tedbir olup olmadığına 
dair Sanayi ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Burada. Sayın 
Sanayi ve Ticaret Bakanları? Yoklar. Bakanlar 
bulunmadığı cihetle sözlü soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu Baş
kanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğve
dilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/441) 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Yok. iki defa bu
lunmadıkları cihetle sözlü soruları düşmüştür. 

15. — Erzurum Milletvekili Nihat Bilerin, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/443) 

BAŞKAN — Sayın Diler? Burada. Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Yok. Bakan 
bulunmadığı için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Or
man işi köylerinin kalkınması için 1965 ve 1966 
yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna dair Ta
rım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/444) 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Yoklar. Sayın 
Ülker iki defa bulunmadıkları cihetle düşmüş
tür. 

NURİ KODAMANOĞLÜ (Yozgat) — Sayın 
Bakan da yok. Zannediyorum ki, içtüzük yan
lış uygulanıyor. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — (Salona gire
rek) — Buradayım. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bendeniz 
bu Meclisi altı yıldan beri idare etmekteyim, iç
tüzüğün ilerideki şekli ne arz eder bilmem, so
ruyu veren milletvekili sorularının görüşüldüğü 
birleşimde iki defa bulunmaz ise soru düşer. Ba
kanın her sorunun görüşüldüğü birleşimde bu
lunma mecburiyeti diye bir şey yok. Hükümet 
erkânının topyekûn bulunmasını gerektiren bir 
şey de yok. Zatıâliniz içtüzüğün maddei mahsu
suna istinadederek bakanların bulundurulması
nı Başkanlık Divanından temenni kabilinden is
tiyorsunuz. Bu bir temeniyattır. Milletvekilini 
zorla buraya getirmek, Bakanı zorla Meclise 
sokmak elimizde olan bir şey değil. Bunu takdir 
ederseniz. Mesele budur rica ederim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — 151 
ve 152 nci maddelere Bakanların uymalarını sağ
lamak sizin vazifenizdir. 

BAŞKAN — Bakanların Mecliste bulunması
nı sağlı yacak bir tedbir, kati bir done mevzuuba-
his değildir. Sözlü sorulara bakanların iki celse 
sonunda cevap verme mecburiyetleri vardır. 

NAZİF KURUCU (Konya) — iki seneden 
beri bekliyen milletvekilleri bir defa gelmeyince 
soruları düşüyor. Bakanlar da gelmelidirler. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzük hükümleri 
yeni baştan tanzim edildiği sırada bu mesele üze
rinde durursunuz, Bakanların da sözlü sorulara 
cevap verecek kabiliyette bir maddesini Tüzüğe 
geçirirsiniz. Rica ederim. Şimdi uyguladığımız 
işlem budur. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Bakanlar is
tismar ediyorlar. 

17. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları tara
fından yaptırılmakta olan ikramiye evlerinin, 
yurlun muhtelif yerlerinde yapılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt? Burada. Sayın 
Bakanlar? Yoklar. Bakanlar bulunmadıkları 
cihetle gelecek birleşime kalmıştır. 
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18. —• Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tarişçe satınahn-
ması için bir emir verilip verilmediğine dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/452) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş? Yok. Bulunma
dıkları cihetle bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

19. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, İlko
kul öğretmenlerine de konut yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/458) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç? Burada. 
Sayın Bakan? Yok. Bakan bulunmadığı cihetle 
sözlü soru gelecek birleşime kalmıştır. 

20. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, To
kat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Artova'ya 
bağlıyacak karayollarının 1967 yılı bütçe dönemin
de tamamlanıp tamamlanamıyacğma dair Bayın
dırlık Baknından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — Sayın Alacalı? Burada. Sayın 
Bayındırlık Bakanı? Burada. 

Yalnız, Fethi Alacalı, Divan Kâtipliği maka
mını işgal ediyorsunuz. Yerinizi alacak Divan 
Kâtibi bulunmadığı için İçtüzük hükümlerine gö
re müzakereye katılamazsınız. 

Sayın Fethi Alacalı Divanda görevli bulun
duğu için sözlü soruları maalesef görüşülemiye-
cektir. Kendileri yerine bir Divan Kâtibi bulmuş 
olsalardı ve yerini ona tevdi etmiş olsalardı gö
rüşülebilirdi. 

21. — Mardin Milletvekili İbrahim Ay soy'un, 
Mardin Valiliğince verilen pasaportları vize et
mekten. imtina eden Lübnan Büyükelçiliğinin bu 
tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin alınması
nın düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/475) 

BAŞKAN — Sayın Aysoy? Yok. Sözlü soru
larının görüşüleceği sırada iki defa bulunmadı
ğı cihetle soru düşmüştür. 

22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/477) 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Buradalar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Bakan bulunmadı
ğı cihetle sözlü soru gelecek birleşime kalmıştır. 
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23. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, kim
ler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin oturdu
ğuna dair Çalışma Bakanındn sözlü sorusu (6/489) 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik? Burada. Sa
yın Çalışma Bakanı Yok. Bakan bulunmadığı 
cihetle sözlü soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

24. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'ın, 
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık ders saatlerine ve bunların girmedikleri 
dersler için, diğer öğretmenlere ödenen ücret
lere dair Millî Eğitiyn Bakanından sözlü sorusu 
(6/490) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın izinli bu
lunduğu cihetle sözlü soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

25. —• Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'ın, 
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametinde değiştirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın izinli bu
lunduğu cihetle sözlü soruları gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, 
nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/496) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın izinli bu
lunduğu cihetle sözlü soruları gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

. 27. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin sos
yal ilimler tedris eden fakültelerine girebilme im
kânlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/504) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş? Yok. Sa-
ru sahibi bulunmadığı cihetle gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

28. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyücenin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 
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BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce?.. 
Burada. Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. Bakan 
bulunmadığı cihetle gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

29. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Burada, 
Sayın Başbakan?.. Yok. Adına cevap verecek 
bakan?.. Yok. Sayın Çalışma Bakanı?.. Yok. ba
kanlar bulunmadığı cihetle sözlü soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kuruiu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Adına cevap verecek 
bakan?.. Yok. Sayın Çalışma Bakanı Yok. ba
kanlar bulunmadığı cihetle sözlü soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

31. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vukubulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğim bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt?.. Bura
da. Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. Sayın Millî 
Eğitim Bakanı?.. Yok. Bakanlar bulunmadığı 
cihetle sözlü soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

32. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?.. Bu
rada. Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. Ba
kan bulunmadığı cihetle sözlü soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

33. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma bakanlarından sözlü sorusu. (6/522) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal?.. Bu
rada. Sayın Başbakan?.. Adına cevap verecek 
bakan?.. Yok. Sayın Millî Eğitim Bakanı yok. 
Sayın Turizm Bakanı?.. Yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sözlü 
soru önergemin yazılı soru önergesine çevrilme
sini rica ediyorum, iki senelik bir müddet geç
miştir. 

BAŞKAN — Beyanınız veçhile sözlü soru
nuz, yazılı soruya çevrilmiştir. 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
imi Bakanından sözlü sorusu (6/523) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin?.. Yok. 
Soru sahibi iki defa sözlü sorusunun görüşüle
ceği birleşimde bulunmadığı cihetle soruları düş
müştür. 

35. —Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ortu'da bir hava alam inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka-
nınlan sözlü sarusu. (6/524) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu?.. Yok. 
Soru sahibi iki defa sözlü sorusunun görüşüle
ceği birleşimde bulunmadığı cihetle soruları düş
müştür. 

36. — Eskipehir Milletvekili Hayri Başar'-
m, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
lair Başbakandan sözlü sorusu (6/525) 

BAŞKAN — Sayın Başar?.. Yoklar. Sayın 
Hayri Başar iki defa sözlü sorularının görüşül
düğü birleşimde bulunmakdıkları cihetle sözlü 
soruları düşmüştür. 

37. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'unı YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/526) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun?.. 
Buradalar. Sayın Köy işleri Bakanı?.. Yoklar. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, yazılı olarak cevap versinler. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun'un, 
yerinden vâki talebi üzerine, soruları yazılı so
ru şekline ifrağ edilmiştir. 
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38. — Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan 
San'ın, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) 

BAŞKAN — Sayın özcan San?.. Yoklar. Sa
yın özcan San iki defa sözlü sorularının görüşül
düğü birleşimde bulunmadıklarından sözlü so
ruları düşmüştür.. 

39. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ
lu'nunı Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve tskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu?.. Burada
lar. Sayın imar ve İskân Bakanı?... Yoklar. 
Sayın Bakan bulunmadığı cihetle sözlü soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

40. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

BAŞKAN — Saym Kodamanoğlu?.. Burada
lar. Sayın İmar ve iskân Bakanı?... Yoklar. 
Sayın Bakan bulunmadığı cihetle sözlü soruları 
gelecek birleşime kalmıştır. 

41. — Bitlis Milletvekili Cevdet Geboloğlu'-
nun, Bitlis civarında bir hidro - elektrik santrali 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530) 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu?.. Yoklar. İM 
defa sözlü sorularının görüşüldüğü birleşimde 
bulunmadıkları cihetle sözlü sorulan düşmüş
tür. 

42. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç?.. Burada
lar. Sayın Ticaret Bakanı?.. Yoklar. Sayın Ba
kan bulunmadığı cihetle, sözlü sorulan gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

43. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

BAŞKAN — Sayın özarda?... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

44. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarnıa dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

BAŞKAN — Sayın özarda?... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. (A. P. sıralarından «iki defa bu
lunmadı» sesleri) Burada böyle bir kayıt yok, 
zapta bakanz. Şayet bu şekilde ise düzeltilir. 

45. — Kenya Milletvekili Nazif Kurucu'nunı 
Polatlı - Yunak - Akşesir - Yalvaç yilu inşası
nın, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine diar sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in sözlü cevabı (6/534) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Burada
lar. Sayın Bayındırlık Bakanı?... Buradalar. 
Sözlü soruyu okutuyorum. 

31 . 3 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandınlmasma, ara
cılığınızı saygı ile arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. 5 Yıllık Kalkınma Plânında ve buna iliş
kin programlarda Polatlı - Yunak - Akşehir -
Yalv?.ç yolunun 1969 da bitirilmesi öngörülmek
tedir; daha önceki başvurmalanmızda da Ba
kanlık, bu yolun 1969 da bitirileceğini ifade et
mişti. Son olarak bu konudaki yazılı bir soru
muza, yolun 1972 de bitmesi ihtimalinin bulun
duğu yazılmıştır. Hizmetin bu kadar geciktiril
mesinin ve uzatılmasının sebebi nedir? 

2. «Yeterli ödenek temin olunduğu takdir
de» kaydı konulduğuna göre, 1972 de de bitiril
memiş olması hali akla gelebilir mi? Bu takdir
de plân ve tatbikat programlarının hükmü yok 
mudur? 

3. Bu yolun asfaltlanmasına ne zaman baş
lanacaktır? 

4. Bu yoldaki geçiş şartları niçin diğer yol
lardaki gibi radyo ile halka açıklanmamakta
dır? 

— 443 — 
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5. Güzergâhta kısaltmalar ve değişiklikler, 
ne zaman ve ne şekilde tahakkuk edecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bu
yurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'-
nun sözlü sorusuna cevabımı arz ediyorum. 

Sayın Kurucu, Polatlı - Yunak Yalvaç yo
lunun geciktirildiğinden bahsetmekte ve bu yo
lun ne zaman asfaltlanabileceğin! sormakta, bu 
yol güzergâhında kısaltma ve değişikliklerin 
yapılıp yapılmıyacağını bilmek istemektedir. 

Bu yolun Devlet Üretme Çiftliği ile Yunak 
arası Karayolları Genel Müdürlüğünün bakım, 
onarım ve yapımla görevli bulunduğu yol şebe
kesine 1965 yılında girmiş bulunmaktadır. Po
latlı'dan itibaren 232 Km. olan bahis konusu yo
lun, 5 yıllık plâna nazaran, geciktirildiği şek
linde bir iddia asla varit değildir. Zirai mahsul
lerin zengin olduğu bu mıntakadan geçen ve 
Ankaya'yı Polatlı üzerinden Burdur ve Eğridir 
göller mmtakasına bağlıyan bu yolun önem de
recesi malûm olup ıslah ve onarımında fayda 
vardır. Memleketimizin bütçe imkânlarının 
mahdudoluşu sebebiyle bu yolun her noktasın
da yeterli faaliyet gösterilmesine imkân görü
lememektedir. 1965 yılında 35 000 Km. olan 
Devlet yolu ağına 17 000 Km. lik il yolu 1966 
yılında da takriben 7 000 Km olmak üzere 
25 000 Km lik il yolu Karayolları ağına ilâve 
edilmiştir. Tahmin edersiniz ki, yurdun 4 kö
şesinde bulunan 25 000 Km lik yok ağının hep
sine birden başlanması ve bunların bir sene, iki 
sene gibi kısa bir zamanda ıslâh edilmesi ve so
nunda da asfatlanması mümkün değildir. Ka
rayolları, muayyen bir program dâhilinde ve 
yıllık programlarda açıklandığı şekilde il yol
larını onanma almakta ve gerekenlerini de as
faltlamaktadır. Binaenaleyh, bütün il yolları
nın birden geciktirildiği şeklinde bir iddia va-
ridolamaz. 

Yalvac'a kadar 232 km. olan bu yolun ya
pım ve ıslahı oldukça önemli bir ödeneğe ihti
yaç göstermektedir. Bu ödeneğin toplu bir hal
de tefriki kaâbil olmadığından, her yıl ayrıla
bilen tahsisatla önemli kesimlerde ıslah faaliye
tine devam edilmektedir. Yolun asfaltlanması, 
onarım işinin tamamlanmasından sonra düşünü
lebilecektir. 

Polatlı - Sülüklü ayırımı, Yunak - Akşehir -
Yalvaç yolunun Polatlı - Sülüklü ayırımında 
imkân bulundukça, Sülüklü ayrımı Yunak - Ak
şehir - Yalvaç kesimi ise devamlı kar mücade 
leşine tabi olan yollar arasında bulunmaktadır. 
Kar programına dâhil olan ve devamlı surette 
açık bulundurulması gereken yollarda her han
gi bir sebeple vukubulacak tıkanmalar rad
yo ile ilân edilmektedir. Kar programına dâ
hil bulunmıyan yollar ise, kış mevsiminden ev
vel valiliklere bildirilmekte ve yollar için rad
yo ile açıklama yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Karayolla
rı Genel Müdürlüğü yol şebekesinde Devlet yo
lu ve il yolu olmak üzere 6'0 000 km. yol vardır. 
Bunun 35 000 km. si Devlet yolu, 25 000 km. si 
il yoludur. Kar mücadelesine tabi tutulan ve 
devamlı açık bulundurulması karar altına 
alınmış bulunan yolların toplam uzunluğu 
38 000 km. dir. Geriye kalan 22 000 km. lik 
yolun da kar mücadelesine tabi tutulması ve 
muhakkak açılması prensibimizdir. Ancak, 
şunu da belirtmek isterim ki, bir yolda kar mü
cadelesinin yapılması için evvelâ yolun yapıl
mış olması lâzımdır. Yapılmamış olan bir yol
da kışm kar mücadelesinin yapılması teknik 
bakımdan da mümkün değildir. Ancak, yol 
onarıldıktan sonra kar makinalarmm işlemesi
ne imkân vardır. Bu bakımdan, 22 O00 km. lik 
yolun hem yazm rahatlıkla geçit verebilecek 
şekle ifrağ edilmesi ve hem de bu suretle kar 
mücadelesine alınabilmesi mümkün olmaktadır. 
38 bin kilometre tûlundaki kar mücadelesine 
alınmış olan yollarda, kar mücadelesi yapıl
makta ve bu yollar behemahal açık tutulmak
tadır. Ancak, 22 O00 kilometrelik mütebaki 
yollarda ise imkân buldukça ve zaruret hâsıl 
oldukça kar mücadelesi yapılmaktadır. 

Dün radyoda yapmış olduğumuz açıklama
da da belirttiğim gibi, muhterem arkadaşlarım, 
kışın bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü su gün-

' 1er zarfında Karayolları personeli cansipârâne 
bir fedakârlıkla, demin arz ettiğim nisbet 
lerde, yolları açık bulundurmak için geceli gün
düzlü faaliyette bulunmaktadır. Bugün beş bi 
nin üzerinde Karayolları personeli ve 1 500 
aded çeşitli makina kar mücadelesine katılmış 
ve 414 aded balam merkezinde ve refuj mahal
linde Karayolları makinaları mücadeleye ka
tılmak üzere yer almış bulunmaktadır. 
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Bu vesileyle şunu da arz etmek isterim ki, 
bir yolun kar mücadelesine alınabilmesi için 
yol güzergâhında geçiş yerlerinin ihdasına ve 
bakımevlerinin kurulmasına ihtiyaç vardır. 
Yoksa makina ile kar mücadelesine çıkıp geri 
dönmek imkânı olmıyan bir yerde bu mücade
leyi yapmaya imkân yoktur. Ancak, muay
yen noktadan muayyen noktaya erişmek ve 
orada muhafaza edilmek suretiyle mücadelenin 
yapılması imkân dahilindedir. O bakımdan, 
gerek kar mücadelesine alman yolların ilânın
da ve gerekse kar mücadelesi tatbikatında her 
hangi bir aksama mevcut değildir. Arz ettiğim 
gibi, Yunak yolunun durumu ve ehemmiyeti 
Karayollarmca bilinmektedir. 

Arkadaşımın 1972 senesinde bitirileceği be
yanına gelince; pek tabiî ki, böyle yolların 
peyderpey ele alınması mümkün olduğundan, 
bir senede veya iki senede 232 km. lik yolun 
birden onarımının yapılması mümkün değil
dir. Ancak, tahsisat nisbetinde muhtelif ke
simler üzerinde çalışılmaktadır. Saygıyla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buyurunuz. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri, Polatlı - Yunak - Akşe
hir - Yalvaç yolu hakikaten birkaç vilâyetin 
geniş bölgelerini içine alan, iktisadi ehemmi
yeti haiz bir yol olduğu için bu konuyu hu-
zurununa getirmiş bulunuyorum. Daha önce 
Sayın Bayındırlık Bakanlığından vâki bir so
ruma, bu yolun 1969 yılına kadar bitirilece
ğine dair yazılı cevap verilmişti. O zaman 
gerekli ehemmiyetin bu yola verilmemiş oldu
ğu bugünkü durumu ile sabittir. Sayın yeni 
Bakanın bu yola gerekli ehemmiyeti verece
ğini ümidediyorum. Yalnız Devlet Üretme Çift
liği - Yunak arasındaki bölümün 1965 te Ka
rayollarının plânına alındığı bildirildiğine gö
re, demek ki bu yolun en bozuk kısımlarından 
birisi Devlet Üretme Çiftliği - Yunak arasıdır. 
Yunak, Konya'nın bir ilçesidir, Yunak'm Kon
ya ile bağlantısı bu yol vasıtasiyle, ayrıca bu 
yoldan sonra 150 kilometre daha gitmek sure
tiyle mümkündür. Bu yolun ehemmiyet dere
cesini arz etmek için bir noktayı söyliyeyim : 
Türkiye'de en fazla istihsal edilen buğday bu 
karayolu ile ofislere, silolara taşmabilmekte-
dir. Yolun bozukluğu dolayısiyle vasıtaların 
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yıpranması, harabolması neticesi millî ekono
mide büyük açık verdiğini bildirmek isterim. 

Bu yoldan, 1964 - 1965 te veya iyi bakım 
yapıldığı devrelerde tam olarak istifade edildi
ği olmuştur. Sonradan bu bakım azaldığı için 
bugün istifade edilememektedir. Akşehir -
Yalvaç arası, bu yolun bir parçası - ki 19 ki
lometrelik bir kısım - devamlı olarak kışın ka
palı kalmaktadır. Çok fazla geçişe sahibolan 
bu yolun devamlı olarak kapalı kalması mah
zurludur. 

Karayollarının, bakımdan ziyade yapım 
faaliyetine girişmesi için bol miktarda tahsisa
ta ihtiyacı olduğu muhakkaktır. Bu konu, ge
nel bütçe tutumu ile ve genel bir hareket plân
laması ile ilgilidir. Mecliste, muhtelif hizmet 
ve yatırım ödeneklerinin, zaman zaman per
sonel masraflarına aktarıldığı vâki olmakta
dır ve bütçenin bugünkü haliyle personel mas
rafları bütçesi durumu arz ettiği muhakkaktır. 
Personel masraflarında, cari masraflarda bâzı 
grupların baskısına karşı gelinerek, azaltma 
yapılması, halkın ihtiyaçlarının ve ekonominin 
gelişmesi için lâzım olan hizmetlerin tahsisata 
kavuşturulması suretiyle bu gibi birkaç vilâ
yeti içine alan bölgelerin dertlerinin halledilme
si muhakkak ki, lâzımdır. Bu da Sayın Baka
nın şahsan halledeceği bir konu değildir. Dev
letin genel politikası icabı olarak cari masraf
ların yatırım masraflarına ve halk hizmetleri
ne doğru kaldırılması için genel olarak baskı 
gruplarının baskılarını reddeder bir duruma 
girmemiz lâzımdır. 

Bugünkü haliyle büyük hizmete ihtiyaç 
gösteren ve geniş bölgeler halkının şiddetle 
bekledikleri Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç 
yolunun, ki bu kesim bakımsız bir kesimidir, 
birçok vilâyetleri içine alan bölgelerin geçiş 
yeridir, bu yol işinin lûtufkâr davranışlarda 
bulunularak halkın lehine halledileceğini ümi-
detmek istiyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayındırlık 
Bakanı. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar ; Sayın Nazif Kurucu bu yolun, yani Polatlı -
Yunak - Akşehir yolunun önemi üzerinde dur
dular. Bu yolun, zirai mahsullerin nakli dolayı-



M. Meclisi B : 28 17 .1.1968 O : 1 

siyle önemi malûmdur. Biraz evvelki konuşmam
da da arz ettim, yerine göre tabiî, her yol mü
him. Gönül ister ki, bütün yollar bir anda ya
pılsın ve asfaltlansın. Ancak, hepsini bir sıraya 
koymanın lüzumunu da takdir edersiniz. Bu yol
ların bakımı üzerinde durulmaktadır ve demin 
de arz etmiş olduğum gibi, muayyen kesimlerde 
onanma hızla devam edilmektedir. Bu yolun ta
mamının da bakımı üzerinde bilhassa durula
caktır. 

Masrafların, bilhassa personel ve cari mas
rafların kısılması suretiyle vatandaş hizmetleri
nin görülmesi şeklindeki mütalâaya gelince; şu
nu bir kere daha belirtmek isterim ki, bugün 
Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilât bakımın
dan ve çalışma bakımından cidden vatandaşları
mızın kalbini kazanmış ve güzel çalışmaları ile 
takdir toplamış bir müessesedir. Bu müessesede
ki cari masrafların çok olduğu ve bu yüzden va
tandaş hizmetinin aksadığı, kanaatimce, asla 
doğru değildir. Ancak, tekâmülün sonu yoktur, 
her zaman cari masrafların azaltılması pek ta
biî mümkündür. Gerek Karayolları, gerekse ba
kanlığımız bu mevzu üzerinde önemle durmak
tadır. Ancak, cari masrafların fazlalığı yüzün
den, hele birtakım baskılardan bahsetmek sure
tiyle vatandaş hizmetlerinin görülemediği şek
lindeki bir mütalâaya ben şahsan iştirak ede
mem. Bu yıl da Karayolları bütçesi oldukça ge
niş tutulmuş, gerek cari masraflar, gerekse ona
rım ve yapım masrafları için Karayolları Büt
çesi ceman yekûn 1,5 milyar liraya ulaşmış bu
lunmaktadır. Ama, bütün yolların birden yapıl
ması için milyarlarca liralık ödeneğe ihtiyacol-
duğunu da sizler bilmektesiniz. 

Bu, bir il yoludur, önemli bir yoldur, bu yo
lun takipçisiyiz. Ancak, bu yolun hemen bu se
ne bitirilebileceği ve tamamının kısa bir zaman
da asfaltlanabileceği şeklinde bir fikir serd et
mek veya böyle bir konuşma yapmak, kanaatim
ce mümkün değildir. Bu yolun biran evvel ik
mali üzerinde durulacaktır. Demin de tafsilen 
bunu arz etmiş bulunuyorum. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kurucu. 
Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar

kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın, bir

çok vilâyeti içine alan bölge yolunun ehemmi
yetini kabul etmiş olmasından dolayı teşekkür 
ederim. Ancak, cari masrafların fazlalığına ve 
Devlet parasının cari masraflara, personel mas
raflarına, memur maaşlanna sarf edildiği, büt
çeden daha fazla bir paranın halk hizmetine ay
rılması lâzımgeldiği hakkındaki beyanım, Kara
yolları Genel Müdürlüğünün öz bütçesine, ken
di bütçesine aidolmayıp, Devletin genel bütçe
sine aittir. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, o beyanınızın 
zaten konu ile ilgisi yoktur. Çünkü, bahis ko
nusu olan husus Yunak - Polatlı yolunun yapı
lıp yapılmaması hususudur. Yatırım masrafları 
ayrı meselelerdir tabiî. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan bu konuyu Karayolları Büt
çesi içinde mütalâa ettiler, bunun yanlış anla
şıldığını kendilerine arz etmek isterim. 

Genellikle yeni teşkilâtlar ihdas edilmek, bâ
zı memur gruplarının maaşlarına olağanüstü 
zamlar yapmak suretiyle halkın hizmetlerinin, 
Sayın Bayındırlık Bakanlığının iradesi dışında 
ve kendi konusu ile ilgili olmadan, geciktirildi
ğini arz etmiştim. Onu açıklamak istiyorum. Bu 
yolun ehemmiyetini bu şekilde kabul etmiş ol
duklarına göre, yeni Bakan olmaları dolayısiyle 
ve bu konuyu da ilk defa kendileri ile tartışmış 
olmamız dolayısiyle bu konuda kendisinden 
himmet beklediğimi tekrar arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

46. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklar eli''ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul İhtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/535) 

BAŞKAN — Sayın Uzun? Burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

47. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo 
ğan'm, Orman İsletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/536) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan? Burada. Sa
yın Tarım Bakanı? Yoklar. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Sayın 
Başkan, sözlü sorumun yazılı soruya çevrilme
sini talebediyorum. 

- 4 4 6 -
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BAŞKAN — Sayın Bozdoğan'ın talebi üzeri
ne sözlü soruları yazılı soru haline ifrağ edile
cektir. 

48. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Ka/ynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/537.) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan? Burada. Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Yok
lar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

49. — Aydın Milletvekili Nakit Menteşenin 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü 
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe? Burada. 
Savın Maliye Bakanı? Yok. Sayın Adalet Baka
nı? Yok. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı? Yok. Bakanlar bulunmadığı cihetle söz
lü soruları gelecek birleşim bırakılmıştır. 

50. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

BAŞKAN — Savın Kurucu? Burada. Sayın 
îcislri Bakanı? Yok. Sözlü soruları gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

51. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun. Konva'nın ilçelerindeki jandarma ve polis 
teşkilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

BA.SKA.N — Savm Kurucu? Burada. Sayın 
İrisleri Bakanı? Yok. Sözlü soruları gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

52. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin su
lanmasına ve hidro - elektrik enerjisi sağlan
masına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/542) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Burada. Savın 
Barbakan? Yok. Savın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı? Yok. Bakanlar bulunmadıkla

rı cihetle soruları gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

53. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, memleketimizin diplomatik temsilcilerine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Burada. Sayın 
Dışişleri Bakanı? Yok. Soruları gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

54. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzun-
er'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burada. Sayın 
Tarım Bakanı? Yok. Sayın Maliye Bakanı? 
Yok. Bakanlar bulunmadığı cihetle soruları 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

55. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu? Burada. Sa
yın Ticaret Bakanı? Yok. Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı? Yok. Soruları gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

56. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklar eli'nin bâzı İlçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

BAŞKAN — Sayın Uzun? Burada. Bu hu
susta cevap verecek Devlet Bakanı? Yok. Ba
kan bulunmadığı cihetle, soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

57. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve Mı derin adedinin ne kadar olduauna 
dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin sözlü cevabı (6/547) 

BAŞKAN — Sayın Kurtel? 

BAŞKAN — Sayın Kurtel? Burada. Sayın 
Başbakan? Yok. Başbakan adına cevap vere
cek Bakan?.. 

— 447 — 
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DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA-
BEYLl (Erzincan) — Ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Açık oylama işlemi bitmiştir. 
Kutuları kaldırın. 

Soruyu okutuyorum. 
13 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Âdil Kurtel 
Kars Milletvekili 

1. 1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümu
lüne giren kasaba ve köylerin adedi ne ka
dardır? 

2. Bu kanuna göre şimdiye kadar kac 
köye ve kasabaya yayla ve mera tahsisi yapıl
mıştır? 

3. Bakanlık, bu Kanunun tatbikatında 
kullanılmak üzere bütçeye herhangi bir tahsi
sat kovmuş mudur? Kanunun tatbikatında 
kullanılmak üzere tahsisat ayrılmışsa miktarı 
no kadardır? 

BARKAN — Devlet Bakanı Sayın Hüsamet
tin Atabeyli, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Savın Kurtel tarafından 
yöneltilmiş bulunan sözlü soruya cevaplarımı 
arz ediyorum : 

474 sayılı Kanun, Artvin, Ardahan, Kars vi
layetleriyle Tuzluca ve İğdır kazaları ve Hopa 
kazasının Kemalpaşa nahiyesindeki arazide hak
kı tasarrufa ilişkin hükümler koymuştur. Bir
çok maddeleri muhtelif tarihlerde değişikliğe 
uğramış, bâzı maddeler yürürlükten kaldırılmış 
ve kanuna bâzı yeni maddeler eklenmiştir. 

Bu kanunun kapsamına giren ve «elviye-i se-
lâse» olarak ifade edilen üç ile bağlı 13 ilce, 32 
bucak ve 1 196 köy bulunmaktadır. Bu il, ilçe; 
bucak ve köylerden, sözü edilen kanun hüküm
lerine göre, Artvin ilinin merkez ilçesine bağlı 
7 mahalle halkının yararlanması için 16 000 dö
nüm mera tahsis edilmiş ve 4 . 8 . 1341 tari
hinde tapuya bu suretle tescil yapılmıştır. Ayrı
ca, 2510 sayılı iskân ve 4753 sayılı Çiftçiyi top
raklandırma kanunlarına göre, bu kanunun kap

samına giren 128 köy ve kasaba halkının yarar
lanması için 936 903 dönüm mera ve yayla tah
sisi yapılmıştır. 

Diğer taraftan, Tarım Bakanlığınca yürütül
mekte olan mera ıslahı çalışmaları sonunda Kars 
ili sınırları içerisinde 22 400 dekar ve Artvin ili 
sınırları içerisinde de 1 000 dekar mera ıslahı 
yapılmıştır. 

4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kanunu, 
kamu yararına tahsis olunacak meralar hakkın
da yeni hükümler getirmiş bulunduğundan, bu 
konuda yapılacak çalışmalar için harcanacak 
ödenekler her yıl Köy işleri Bakanlığı Bütçesi
ne konulmakta ve sözü edilen 474 sayılı Kanu
nun uygulaması ile ilgili olarak Bütçeye ayrıca 
bir ödenek konulmamaktadır. 
Durumu saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, buyurunuz efen
dim. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Devlet Bakanına, sözlü soru öner
geme verdiği cevaplardan ötürü teşekkür ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, mera ve yayla huku
kunun ne kadar büyük bir önem taşıdığı Yüce 
Meclisin malûmudur. 1926 tarihinde yürürlüğe 
giren Medenî Kanunun 641 nci maddesinde, mer'a 
ve yayla hukukunu düzenlemek için ayrı bir 
mevzuat çıkarılacağı derpiş edilmiş olduğu hal
de aradan geçen uzun süre içerisinde bugüne 
kadar mera ve yayla ihtilâflarını düzenliyen bir 
mevzuat getirilmemiştir. Hali hazırda 442 sayılı 
Köy Kanunu 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu ve bu kanunun 5618 sayılı Kanunla 
muaddel 6 nci maddesi, 1274 sayılı Arazi Kanu
nu, üç vilâyette Sayın Bakanın da ifade buyur
dukları gibi, elviyei selâse tâbir edilen 3 vi
lâyette Kars, Ardahan, Artvin ve Hopa'nın Ke
malpaşa bölgesinde tatbik edilmekte olan 474 
sayılı Kanunla, halihazırda mera ve yayla ih
tilâfları, tanzim edilmiş ve düzenlenmiş bulun
maktadır. 

Yalnız, burada bir noktayı arz etmek istiyo
rum; mera ve yayla ihtilâflarının halli bakı
mından mevzuatımız bir ikilik taşımaktadır. 442 
sayılı Köy Kanununun, 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunununun, 1274 sayılı Arazi 
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Kanununun tatbik edildiği bölgelerde mer'a ve 
yayla ihtilâflarını halletmek için mahkemelerce 
tanık dinlenilmesine, şahit istimaına cevaz oldu
ğu halde, 474 sayılı Kanunun tatbik edildiği 
Kars, Ardahan, Artvin ve Hopa'nın Kemalpaşa 
nahiyesinde, yani bu elviye-i selâse tabir edilen 
üç vilâyette, mera ve yayla ihtilâflarının hal
linde mahkemelerce tanık istimaına cevaz bu
lunmamaktadır. Bu bölgede öyle köyler var
dır ki; birkaç köyün ihtiyacını karşılıyabilecek 
miktarda ve genişlikte yayla ve merayı elinde 
tutmaktadır, öyle köyler vardır ki, yaz ayların
da mera ve yayla ihtiyacını karşılıyacak yayla
sı mevcut değildir, 

Diğer taraftan bu bölgelerde yani Kars, Ar
dahan, Artvin ve Hopa'mn Kemalpaşa nahiye
sinde 1196 köy mevcut olduğu halde, bugüne ka
dar 474 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde, 4753 
sayılı Kanunun 5618 sayılı Kanunla değişik 6 ncı 
maddesinde yer alan gerekli yayla tahsisleri ya
pılmadığı. için, bu köyler mahkemelerde ihtilâf
lara düştükleri zaman şahit dinletme imkânla
rından mahrumdurlar. Bu suretle yaylayı elinde 
tutan, elinde tutma, zilyedlik durumu her han
gi bir kanuni hakka dayanmasa bile, dava açan 
köylerin ellerinde tahsis bulunmadığı için dâ
vaları reddedilmekte ve bu yönden büyük mağ
duriyetlere uğramaktadırlar. Bu itibarla, şimdi
ye kadar çıkarılması düşünülen, fakat bugüne 
kadar Yüce Meclise getirilmemiş olan Mera ve 
Çayır Kanununun biran evvel çıkarılmasında, 
bilhassa bu üç vilâyet yönünden, büyük fayda
lar mütalâa etmekteyiz. Çünkü, arz ettiğim gibi, 
1274 sayılı Arazi Kanununun ve 4753 sayılı Ka
nun tatbik edildiği bölgelerde mahkemeler yay
la ve mera ihtilâflarını halletmek için tanık din
leme imkânlarına sahiboldukları halde, 474 sayılı 
Kanunun tatbik edildiği bölgelerde mahkemeler 
tanık dinleme imkânlarından mahrumdurlar. 
Bu itibarla, yayla ve mera ihtilâflarının halle
dilmesi için gerekli mevzuatın getirilmesinde 
acele davranılması, bilhassa bu üç vilâyet yö
nünden büyük önem taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, gazetelere kadar in
tikal eden birçok hâdiseler, muhakkak ki Yüce 
Meclisin üyelerinin dikkatini çekmiştir. Bu me
ra ve yayla hukuku mevzuat yönünden bugüne 
kadar tanzim edilmemiş olduğu için, çok kere 
köyler bu yüzden hattâ silâhlı çatışmalara va

racak kadar birbirleriyle ihtilâflara düşmekte
dirler. Yıllarca mahkeme kapılarında yayla ve 
mera ihtilâflarını halletmek için dolaşmaktadır
lar. Mevzuatın, arz ettiğim gibi biran evvel ge
tirilmesini temenni etmekteyiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

58. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trtibzon "bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İsleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burada; tmar 
ve İskân ve Köy İşleri bakanları bulunmadı
ğı için soru gelecek birleşime kalmıştır. . 

59. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun'un 
talebi üzerine soruları yazılı hale çevrilmiştir. 

60. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bortoks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edüip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Burada, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı yok, soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

61. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

BAŞKAN —• Sayın Nazmi Oğuz? Yok, bir 
defaya mahsus olmak üzere soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

62. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
\lu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/553) 

BAŞKAN — Sayın Sofuoğlu? Yok, Sorula
rının görüşüleceği iki birleşimde bulunmadığı 
cihetle sorulan düşmüştür. 

— 449 — 
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63. —• Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı, Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'yla yapı
lan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu? Yok, soruları
nın görüşüleceği birleşimde iki defa bulunma
dığı cihetle sorulan düşmüştür. 

64. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ-
m, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seylap-
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (S/556) 

BAŞKAN — Sayın özdağ'm talepleri üzeri
ne sözlü sorulan yazılı soruya çevrilmiştir. 

65. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
ın, Federal Almanya Cumhuriyetine y\apılan zi-. 
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/557) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ'ın ta
lepleri üzerine bu sorulan da yazılı soruya çev
rilmiştir. 

66. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

BAŞKAN — Sayan Uzuner? Burada, ilgili 
Devlet Bakanı? Yok, Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

67. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyhl Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubelerindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ'ın ta
lepleri üzerine Çalışma Bakanlığından sordu
ğu bu sözlü sorusu da yazılı soru haline geti
rilmiştir. 

68. — Afyon Karahis\ar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

BAŞKAN — Sayın özdağ'm talepleri üze
rine, Adalet ve içişleri bakanlarından sorduğu 
bu sorulan da, yazılı soru haline getirilmiştir. 

— 450 
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69. — Afyon K\arahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tlarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ bu so
rularının yazılı soruya çevrilmesini talebetmiş-
lerdir. Talepleri gereğince yazdı soruya çevri
lecektir. 

70. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?.. Burada. Sayın 
İçişleri Bakanı?.. Yok. Bakan bulunmadığı ci
hetle soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

71. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/565) 

BAŞKAN* — Sayın Şener?.. Yok. Sayın Şe
ner iki defa sözlü sorulannın görüşüldüğü bir
leşimde bulunmadıklan cihetle sorulan düş
müştür. 

72. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbkkan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Burada. Sa
yan Başbakan?.. Yok. Sayın Taram Bakanı?.. 
Yok. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı?.. Yok. Bakanlar bulunmadığı cihetle soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

73. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü cevabı 
(6/567) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Burada. Sa
yın Bayındırlık Bakam?.. Burada. Soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta-
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rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadenizi saygı ile arz ederim. 

1 4 . 6 . 1 9 6 7 
Konya Milletvekili 

Nazif Kurucu 

1. Doğanhisar - Engili - Akşehir yolu ne 
zaman bitirilecektir? 

2. Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir yolu ne 
zaman geçide açılmış olacaktır? 

8. iktisadi sıkıntı içinde bulunan Doğan
hisar ilçesini ve köylerini, imkâna kavuştura
cak olan bu iki geçit, aynı zamanda Akşehir 
ile Beyşehir'i de kasa yoldan birbirine bağla
mış olacaktır; bu bağlantımın biran evvel te
mini için ne gibi hazırlık yapılmaktadır?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayındırlık 
Bakanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu 
gündemin 45, 73 ve 74 numaralarında kayıtlı 
sorulan ile Konya iline ait önemli yol mevzula
rını buraya getirmiş bulunmaktadır. Kendisine 
huzurunuzda teşekkür ederim. 

Sayın Kurucu, sözlü sorusu ile Doğanhisar 
ilçesine ait birisi Güneyde, birisi Kuzeyde bulu
nan iki yolu dile getirmiştir. Bunlardan Kuzey
de bulunan Doğanhisar - Akşehir yolu, Doğan
hisar ilçesinin Argıtan üzerinden Konya Akşe
hir Devlet yoluna bağlanmasına imkân verdiği 
için âcil bir durum arz etmemektedir. Ancak, 
bakım imkanlariyle bu yolun da iyi geçit verir 
bir hale getirilmesi ve iyi geçit verir bir durum
da bulundurulması üzerinde önemle durulmak
tadır. 

Doğanhisar - Ereğli - Akşehir yoluna gelin
ce; 1968 programında il yollarına ait ıslah ve 
onarım işleri kesinleşmemiştir. Ancak, bu yolun 
1968 yılı inşaat mevsiminde ıslahı üzerinde 
önemle durulmaktadır. Doğanhisar - Engili - Ak
şehir yolunun programa katî olarak alınması 
imkân dâhilinde olduğu takdirde ıslahına bu yıl 
başlanacaktır. Saygı ile arz olunur. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kurucu. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri, Engili - Akşe
hir yolu, Doğanhisar anayolu bağlantısı için 
esas yoldur. Her ne kadar Akşehir, Konya - Do-

ğanhisar'dan az geçiş şansı olan bir yolla bağ
lantısı varsa da esas yol, bu yoldur. Ayrıca bu 
yol üzerinde, Engili Köyünde, çok büyük mas
rafla bir köprü yapılmak suretiyle bu yol için 
hayırlı bir adım atılmış bulunmaktadır. Bu ba
lamdan, Doğanhisar'ıri yolla bağlantısının En
gili - Akşehir kısmından alınmasının hem o ci
varda bulunan 10 kadar köyün geçişi bakımın
dan, hem de Doğanhisar'm esas bağlantıya ka
vuşturulması bakımından faydası olacaktır. 
Ayrıca, orada yapılmış ve tahminimizce yüzbin-
lerin çok fazla üzerinde bir paraya mal olan 
köprünün de boşta kalması önlenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan Doğanhisar - Höyük - Beyşe
hir yolunda Konya'nın Sultan Dağlariyle çev
rili 8 - 10 kadar kazasının bir anabağlantı kıs
mı olacaktır. Konya, çok geniş bir bölge olduğu 
için, muhtelif bölgelerinin problemlerinin bura
ya getirilmesi sebebinin anlaşılamaması ihti
mali karşısında şunu arz edeyim, burası ayrı bir 
bölgedir ve bu yolun yapılması ile birçok tabii 
kaynakların, madenlerin o civarda bulunan kö
mür, demir, diğer cevherlerin işleme şansı çoğa
lacak ve rantabilite hesapları değişik olarak ya
pılmış olacaktır. Doğanhisar'm Beyşehir'e bağ
lanması demek, Konya'nın Kuzey tarafındaki 
ovanın Beyşehir tarafındaki boşluğa, aşağıdaki 
kazalara geçidinin sağlanması demektir. Bu yo
lun da muhtelif etütleri yapılmıştır. Doğanhi
sar'm Höyük üzerinden Beyşehir'e bağlanması, 
ki zaten başka bağlantısı yoktur, bu bölgedeki 
iktisadiliğin artması halamından büyük faydası 
olacaktır, ilginize saygı ile sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

74. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - Üçpınar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü cevabı 
(6/568) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu burada. Sayın 
Bakan burada. Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadenizi saygı ile arz ederim. 

14 . 6 . 1967 
Konya Milletvekili 

Nazif Kurucu 
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1. Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Te* 
pebaşı - Ermenek yolunun yapım ve bakımı han
gi idareye aittir. 

2. Bu yol ne zaman geçilir hale gelecek
tir. 

3. Hepsi de, yola muhtaç dağ ilçesi ve dağ 
kasabası durumunda olan bu yerlerin ve bun
lara bağlı yüzlerce köyün, sıkıntısını giderecek 
olan bu yolun, diğer il yollarına tercih edilerek 
daha süratle yapılması için bir hazırlık var mı? 

4. Bu güzergâhtaki taşlık yerlerin ayıklan
ması ve dar ve tehlikeli yerlerin genişletilmesi 
sureti ile acele yapılabilecek bir kısım işlerin 
süratlendirilmesi mümkün müdür? 

5. Bahsedilen güzergâhın tam geçilir hale 
gelmesi, hangi sene mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayındırlık 
Bakanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP (An
kara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucunun söz
lü sorusuna cevabımı arz ediyorum. 

Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepe-
başı - Ermenek yolu Devlet yolları ağına dâhil 
olup yapım ve bakımı Karayolları Genel Müdür
lüğünü ilgilendirmektedir. Bu yolun Bozkır -
Hadim - Adiller kesimi 1967 yılında başlamış 
olup 1972 yılında ikmal edilecektir. Adiller - Er
menek kesimi ise 1968 programına alınmıştır ve 
1970 yılında ikmal edilecektir. Bu yol, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, il yolu değil, Devlet yo
ludur ve biraz önce arz etmiş olduğum tarihler
de bitirilmesi için her türlü çareye başvurula
caktır. Ancak, bu yolun da arz ettiği öneme bi
naen, ihtiyaca elverir bir hale gelmesi için ona
rım çalışmaları yanında, programını arz etmiş 
olduğum bakım imkânlariyle de yolun ihtiyaca 
cevap verir bir halde tutulmasına çalışılacaktır. 
Yolun tamamının en geç, daha evvel bitirilmesi 
üzerinde de durulmakla beraber, 1972 başında 
ikmali sağlanacaktır. Bunu bilhassa kesin olarak 
belirtmek isterim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu buyurun. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Efendim, işin 

ehemmiyetini anlamak için sayın arkadaşlarıma 
bir hususu söyliyeceğim. Konya'nın Ermenek 

ilçesine Mersin'den dolaşarak gidilir. Konya'
dan kalkarsınız, Mersin'in Mut kazasına, Mut 
kazasından 90 kilometre yol kat'ederek Erme-
nek'e gidersiniz ve Kuzeyde kar yağarken, Mut'
tan geçerken arabanızda sıcaktan duramazsınız, 
Yani bir ilden o ilin bir ilçesine gitmek için 
yüzlerce kilometre uzaklaşarak, başka illerden 
dolaşılarak gidildiğinin tatbikatı başka illerde 
var mıdır bilmiyorum. Problemlerini getirdiğim 
bölgelerden her biri bir il genişliğindedir. Boz
kır'ın, Üçpmar kazasında işletilebilir kömür 
ocakları, maden kaynakları da vardır. Hadim ve 
Taşkent yollarından geçmek biraz cesaret mese
lesidir. Bu bakımdan, Sayın Meclisi işgal etti
ğim kanaatinde değilim. Bilâkis çok ihmal edil
miş bir bölgenin bu mühim dâvası - yakın za
man sayılabilir - 1972 de bitirilebilirse biz min
nettar kalırız. Bozkır, Üçpmar, Hadim, Taş
kent - Tepebaşı - Ermenek yolu gibi uzun, dağ
lık, memur görmemiş, vali görmemiş, , kayma
kam görmemiş yüzlerce köyden geçen bu geçi
din açılmasını minnetle karşılıyacağız. 

Şunu arz etmek isterim ki, bugünkü teknik 
imkânlar ve karayolu sistemi doğmadan önce 
Ermenek güney bölgelerinin geniş bir ticaret 
merkezi halinde idi. Fakat, bugünkü yol im
kânlarının çıkması Ermenek! en ihmal edilmiş 
bir kaza haline getirmiştir. Böyle beş, altı ka
zadan mürekkep bir bölgenin yol imkânların
dan uzun zaman mahrum edilmemesi için huzu
runuza, çıkmış bulunuyorum. Sayın Bakana 
teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
75. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, Si

vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (G/569) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Arslan?... Yok iki 
defa sözlü sorularının görüşüldüğü birleşimde 
bulunmadıkları cihetle sorusu düşmüştür. 

76. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-' 
ga'mn, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu .(6/570) 

BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga izinli 
olduğu için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

— 452 — 
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77. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfetişinin Orta - Doğu 
Âmme îdaresi Enstitüsünce acılan burs imtiha
nının kazanıp kazanmadığına dair Milli Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/571) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç?.. Yoklar. 
Sayın Şükrü Koç iki defa bulunmadıkları ci
hetle soruları düşmüştür. 

78. — Ankara * Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, Maraş'ın Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/572) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan?.. Yok
lar. îk i defa bulunmadıkları cibetle sözlü so
ruları düşmüştür. 

79. —• Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin TJzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

BAŞKAN — Sayın Uzun? Burada. Sayın 
Başbakan? Yoklar. Başbakan bulunmadığı ci
hetle sözlü soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

80. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatila-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

BAŞKAN — Sayın Gülek? Yok. Sözlü so
ru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

81. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt? Burada. Sa
yın Çalışma Bakanı bulunmadığı cihetle söz
lü soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

82. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Burada. Sayın 
Adalet Bakanı bulunmadığı cihetle sözlü soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

83. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu. (6/579) 

BAŞKAN — Sayın özarda? Yok. Sayın 
özarda bulunmadığı cihetle soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

84. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/580) 

BAŞKAN — Sayın Eroğan? Yok. Sayın 
Eroğan bulunmadığı cihetle sözlü soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

85. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

BAŞKAN — Sayın Aytaç? Burada. Sayın 
İçişleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı cihet
le sözlü soru gelecek birleşime kalmıştır. 

86. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı bulunmadığı cihetle sözlü 
soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

87. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burada. Sayın 
Millî Savunma Bakanı bulunmadığı cihetle 
sözlü soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana Şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Başbakan 
ve Çalışma Bakanından sözlü sorusu. (6/584) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Özdağ sözlü 
sorusunu yazılı soruya tahvil ettirmek için ta
lepte bulunmuştur. Talebi uyarınca sözlü soru
ları yazılıya çevrilecektir. 
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Açık oylamaların sonucunu arz ediyorum. 

Ankara üniversitesi 1967 yılı Bütçe. Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının yapılan açık oylama
sına 241 arkadaşımız katılmış 226 kabul, 11 
ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı, bu şekli ile 
gerekli oy çoğunluğunu sağlamak suretiyle 
Millet Meclisince kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın yapılan açık oylamasına 239 arkadaşımız 
katılmış, 223 kabul, 10 ret, 6 çekinser oy çık
mıştır. Tasarı gerekli oy çoğunluğunu sağla
mak suretiyle Millet Meclisince kabul edilmiş; 
ve dolayısiyle kanunlaşmış bulunmaktadır. 

19 Ocak 1968 Cuma günü saat 15.00 te: 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

•Kapanma saati : 19,20 

}>m<t 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifine verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

(Kasnım tasarısı kabul edilmiştir.) 
450 
241 
226 
11 
4 

204 
5 

[Kabul edenler] 

Ankara Üniversitesi 

ADANA 
-Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Er güder 
Ahmet Üstün 

. ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 

Osman Zeki Yüksel 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Ayta<j 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan Özean 
Hami Tezkan 

BURSA 
Coma] Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tünkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENIZLI 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 

DÎYARBAKD3 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDÎRNB 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cücoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

ISTANBNL 
Çetin Altan 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya özdemir 
ilhamı Sancar 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 

AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
AH Cel âlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 
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Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu -
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

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

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumahoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

M. Meclisi B : 28 

Nihat Erim 
KONYA 

Selçuk Aytan 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Ycnişehirlioğlu 

MARAŞ 
Keımalî Baya zıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytag 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
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Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedi'k 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 

KONYA 
Nazif Kuruou 

MALATYA 

Mehmet Delikaya 

Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behice Hatko (Boran)1 

Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza AkbıyıkoğTu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun* 

TOKAT 
îrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

[Reddedenler] 
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ORDU 

Ferda Giıley 

[ÇekinserlerJ 

KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 

İSTANBUL 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

[Oya katilmtyanlarj 

ADANA 
Ali Karcı 
İbranim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloglu (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtti Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Hasa/n Tez (I.) 
II. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ilışan Ata öv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
tamet Sezgin 

BALIKESİR 

Enver Güreli 
Fennî tslimyeli 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Oevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

~ BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALH 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şoboğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Işkenderoğlu 

EDİRNE 
îlhami Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nuflöttin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçfck 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca, 
İsmail Hakta Yıldın» 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudrtet Bosuter 
1. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikken 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Akstı 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail ÇataLoğîu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Abdurrahmain Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 
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KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
S ü rey ya Sof uoğiu 
Şevket TJstaoğlu 

KONYA 
Lüt.fi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaoddin îzerdem 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Fakın özfakih 
Faruk Siikan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Mithat. Dülgo 
önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 

Vefik Pirinçeioğlu 
MARDİN 

Rifat Baykal 
Fuat Utuç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet, Oklay (1. Ü.) 
Scyf i Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekin alp 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NtĞDii 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hamdi Mağdcn 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

[Aç-ık 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Mııslihiddin öürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâin ran E vliyaoğlu 
İl yas Kılıç 
Sabahattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Onçran 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koral t an 
Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

üyelik] 

1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhaltin Güven 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

VAN 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Biilont Ecevit 
Kenan Escngin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 

\>&<i 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oylanın sonucu 

üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 239 

(Kabul edilmiştir) 

Reddedenler : 10 
Çekinserler : 6 

Oya katıl mıy ani ar : 20G 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Oülek 
Bekir Tünay 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Oaman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgöhan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğhi! 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Muşta Pa Tayyar 
Ahmet Tür kel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçııbaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Ilüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevııi Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinii 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Hüseyin încioğhı 
Kâmil Ocak 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
ilhamı Sancar 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İ Z M I R 
Şevket Adalan 
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Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay t aş 
Şeref Bakşık 
Muza ff er Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin G ümü&pala 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osm a 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gole 
Osman Ycltckin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Oumahoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayınan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Arif Hikmet Gün er 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aylan 
JMehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güueşıtan 

Nazrııi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RİZİÎ 
İsmail Sarıgöz 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Şer afettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Ulu çay 
Bahattin Uzunoğlu 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 

Gıyascttin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Uya s Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Haeıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behicc Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
S. E km el Çetiner 
Cahit Kara kaş 
S. Tekin Mü ftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sarübrahim oğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 

KONYA 
Nazif Kurucu 

[Reddedenler] 

MALATYA 

| Mehmet Delikaya 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

TRABZON 

Hamdi Orlton 

Ali Rıza Uzuner 
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ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

İSTANBUL 
Fuad Sirmen 

M. Meclisi B : 23 17 . 1 . 1968 

[Çekinserler] 

Reşit Ülker 

KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 

ORDU 
Ferda Güley 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

[Oya kaUlmıyarılar] 

ADANA 
AH Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADİYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 

AftRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 

ANKARA 
Kemal Bağeıoğlu 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ziihtü Pehlivanlı 
11 yas Seçkin 
Hasan Tez (t.) 
H. Turgut Tokcr (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türk eş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akealıoğlu 
İh san Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Alt.unkaya 

AYrDIN 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 

BALHCESİR 
Adnan Akm 

Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 
Mesut Ozansu 
Mevlüt Yılmaz 

BlTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

Kemal Demir 
BURDUR 

1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kır başlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Bari as Kunta y 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DlYARBAKIR 
Yusuz Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDtRNE 
İlhami Ertem (B.) 

Türkân Seçkin 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Gül doğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perin çek 
Âdil Sağıreğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayrı Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya. 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
İbrahim Etem Kılııeoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlıı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazimi* Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çatal oğlu 
Kadir çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

ISTAN BUL 
Sadun Areu 
Mehmet. Aid Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferrulı Bozbeyli 
(Başkan) 
N'ur«ttm Bulak 
Nuri Eroğan 
Muai a fa Ertuğrul 
Abdurrahman Şeref Lag 
Orhan Seyfi Orhon 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Arif Ert.unga 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
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Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğhı 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Bağdaş* (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin tzerdem 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlıu 

MARDİN 
Rifat Baykal 

Fuat Uluc 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Soyfı Sadi Pencap 
Turan Şahin 
Llhan Tckinalp 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hamdı Mağdcn 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçai 
Mazhar Basa 

SAKARYA 

Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Alı Fuat Alışan 
Kârımın Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tüliczoğlu' 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Misbah Oııgan 

SLVAS 
Nasuh Nazif Arşları 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tcvfik Koral tan 
Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğlu 

TOKAT 

Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 

Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kiııyas Kartal 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Escngin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urla 1 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
28 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 1 . 1968 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 
olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

2. — 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 ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İnce-
sulu'nun tefeciliğe kesin olanak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

3. —• istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Bü
yük halik kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

4. — Zonduldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

5. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'nm, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze

re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

6. — Kayseri Milletvekili 'Turhan Fey-
zioğhı ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (M. Meclisi 
1/455; (S. Sayısı : 474) 

X 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (M. Meclisi 1/457; (S. Sayısı: 475) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 



— 2 
2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
bağlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırıma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — 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) 

4 — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
ıın, Bakımlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy tşhvi Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'm, han
gi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine oi'talk okluklarına, ve bu teşekkül]erin 
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdık] arına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
f6/363) 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (G/388) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

9. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

11.. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/435) 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/44.1) 

15. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

16. — Istanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/444) 

17. — Erzurmum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
taraflından yaptırılmaıkta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân balkanlarıdan sözlü sorusu 
(6/449) 

18. — Burdur Milletvekili Fethi Çeliklbaş'ın, 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa
tmalı nması için bir emir verilip venilmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/452) 

'19. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
flkofkul öğretmenlerine <le konut yapılmasının 
düşünülüp 'düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorosaı (6/458) 

20. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, 
Tokat'ın Zile ilçasini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağıııa dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/465) 



21. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin 
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475) 

22-. -T İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
-asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

23. — Malatya Milletvekili ŞaJban Erik'in, 
Anlkara'nm Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kinder için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

24. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm, 
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık dere saatlerine ve bunların sinmedik
leri dersler için, diğer öğretmenieıre ödenen üc
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (0/490) 

25. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'm, 
Afyon - Şuhu t yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sıorusu (6/491) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğu
na dair Devlet Bakamından sözlü sorusu (6/496) 

'27. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

28. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

29. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başibakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele-
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I çekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 

Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 
31. — Erzurum Milletvekili Adnan Şcn-

"yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

32. — Tra'bzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

33. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saFın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizmi ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. (6/522) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikalarına ortak 

| bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/523) 

35. — Ordu Milletvekili Sadi Peılılivanoğ-
i lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü

nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/524) 

36. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
ın, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/525) 

37. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/526) 

38. — Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan 
San'm, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) 

39. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

40. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çit'te-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakarımdan sözlü sorusu. (6/529) 

41. — Bitlis Milletvekili Cevdet Geboloğlu'-
nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 



kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530) 

42. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

43. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

44. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türk Tlava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

45. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inşaası-
nın, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534) 

46. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareü'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Klğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

47. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536) 

48. _ Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşa ası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

49. — Aydın Milletvekili Nahit Mentcşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu 
(6/539) 

50. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

51. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 
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52. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun, 

Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
.dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

53. — Konya, Milletvekilli Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

54. — Trabzon Mü!] ot vekili Ali Rıza Uzu-
uer'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

55. — Tnk'rdağ Milletvekili Kennal Nebioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasvonla-
rmın sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

56. — Kırklareli Milletvekili Hasan Talisin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

57. __ Kaı-« Milletvekili Adil Knrtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin a-dedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547) 

58. —. T r a t o u Milletvekili Ali i t a Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygula.ma.sma, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

5!). —. Kırklareli M'İM ot vekili Hasam Tahsin 
Uzun'un, Kırklarelî'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550) 

60. — kjlmnbul Milletvekili Ro^'t Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

61. — Mardin Milletvekili Naanri Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

62. —• Kocaeli Milletvekili Fut rey ya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za-
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man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından I 
sözlü sorusu. (6/553) 

63. — Nevşeh r M'illotvdoiM Salaha ttin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

64. — Afyon jVTil'ĥ v-nkliL Muzaffer Özdağ'-
ın, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seyelân-
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

65. — Afyon Milletvekili Muzaffer uzdas
ın, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/557) 

66. — Trabzon Milfotve;kili Ali İlmi l'zu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

67. — Afyon Ka-ahiuır Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 

•68. — Afyon Karabisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

70. — İstanbul Milletvekili lieşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

71. — Trabzon Miiletveıkili Ahmet Şener'in, 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/565) 

72. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu"nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

73. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
rmn, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/567) 

74. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

75. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/569) 

76. — Bursa Milletvekilli Sadrettin Oan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

77. — Aydın Milletvekili M. Şii'kKi Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/571) 

78. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
in, Maraş'ın Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/572) 

79. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'ıın, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

80. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla 
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

81. —• Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

82. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

•83. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 



tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

84. — İstanbul Mili üt vekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başjkammdan sözlü so
rusu. (6/580) 

85. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç.'m, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık: Emniyet Ko-
miserliğinec bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakerete mâruz bırakılmaları sıöbcbine 
dair* İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

86. — Tmılîzoıı Milletvekili Ali Rıza Uzunor'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

87. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzumer'-
inr Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

88. — Afyon Karanisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana Şubesin d e'ki hizımetlilcr 
arasında vükubulan i'htilâfa dair Başbakan 
ve Çalışma Bakanımdan sözlü sorusu, (6/584) 

89. —• İzmir Milletvekili Arif Ertunga'mn, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

90. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı 'köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve İsikâtı bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

91. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nııı Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin i'ktisaVİcn kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Baş'baikandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

92. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn Felke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına da'ir Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

93. -~ Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayıs se-

6 — 
belline dair Bayındır!ilk Balkanımdan sözlü soru
su. (6/589) 

94. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Batanından söz
lü sorusu. (6/590) 

95. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yüık ara'bası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

96. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nuıı, Dinî bir 'maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nın, Cumhurbaşkanı ve Baş'bakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Afyon Karahisar ili köylerinden 
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594) 

98. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

99. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/596) 

100. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

101 —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

102. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen-



meşine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/600) 

104. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Harşit Hidro - Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601) 

105. — Samsun Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytinyağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

106. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604) 

107. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir, ve tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605) 

108. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit'de ihtiyacı kaşılıyacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606) 

109. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup konmıya-
cağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

110. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608) 

111. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609) 

112. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
'nın, Başbakanın köylü sorunlarıma dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610) 

113. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nux, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/611) 

7 — 
I 114. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
I Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun

daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 

135. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
I lu'mm, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 

^ıtış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
f "6/613) 

116. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
I tun, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 

uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

117. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
in, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağlarm sebebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616) 

119. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

120. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) 

121. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

122. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Millî Eğitim Bakanlığı Örgütünde politikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621) 

123. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kemboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

124. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve 

I Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/623) 
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125. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-

nun, Konya'nın İlgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/624) 

126. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy İğleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/G25) 

127. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/626) 

128. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/627) 

129. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzun-
er'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sisten; 
dahilinde yürütüldüğüne dair Sanayi' Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/628) 

130. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'-
m, Kuzey Atlantik Andlaşmasından, ayrılma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü somsu (G/CtfO) 

131. — Ankara Milletvekili İ. Sıtkı Hatip-
oğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta
tülere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) 

132. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, Seydişehir A. P. ilçe Başkanının, Tarım 
Bakanlığına saltığı elmaların fiyatına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

133. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Akşehir Erkek Sanat Enstitüsünde elek
trik ve ımotor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker 
Okulu açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/633) 

134. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634) 

135. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alman 
barajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının 
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/635) 

136. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

137 — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsal ile 
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

138 — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter
minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 

139 — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop'nn, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 

140 — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
">y,e\ okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz-
Tı .sorusu (6/640) 

141 — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Miemurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
!bıkanından sözlü sorusu (6/641) 

142 — Manisa -Milletvekili Sami Binicioğlu'-
•urn, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

143 — Eruzrum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643) 

144 — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in, 
Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin 
durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/644) 

145 — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
dizel lokomotiflerin Erzurum Kars hattı ara
sında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/645) 

146 — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair içişleri, 
İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646) 

147 — Sinop Milletvekili Niyazi Öz güç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/647) 

148. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
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•dair Ticaret ve Tanm bakanlarmdan sözlü so
rusu (6/648) 

149. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
Maraş'm Afşin ve Elbistan havalisinde bulu
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade 
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sa
nayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/649) 

150 — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan 
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı 
yere nakillerinin yapılmasına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/650) 

151 — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
bâzı fabrikalar tarafından İzmit körfezine akı
tılan 'klorlu artık suların tesirinden, su ürün
lerinin korunmasına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/651) 

152 — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Koeaeli'nin susuz bölgelerinin temiz içme su
yuna kavuşturulmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanmdan sözlü sorusu. (6/652) 

153 — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/653) 

154 — Tokat Milletvekili Osman Saraç'in, 
Erbaa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edi
leceğine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/654) 

155 — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
mesine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/655) 

156 — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kolay 
bir şekilde temin edilmesine dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/656) 

157 — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı 
hale getirilmesine dair, İçişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/657) 

158 — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
«memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerinin 
yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair, İçişleri 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/658) 

159 — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kuzey (İran) karayolunun ne zaman trafiğe 
açılacağına dair, Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/659) 

160 —. Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Erbaa ve Niksar ilçelerinin bâzı bölgelerinde 
şamfıstığı r© zeytin yetiştirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Tarım Bakanından sos
lu sorusu. (6/660) 

161 — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
disindeki Söylemez barajlarının etüdüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu, (6/661) 

162 — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Karayazı ilçesinin yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/662) 

163 — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Şenkaya - Bardız ve Yeniköy yo
lu güzergâhına dair Bayındırlık Bakanmdan 
sözlü sorusu. (6/663) 

164 —. Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Nohurtap - Beyler köyü ve Hasan-
kale - Narman yoluna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/664) 

165 — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman - Gökoğlan - Keçelan ve Karlıova yo
lunun 1968 yılı programına alınıp alınmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/665) 

166 — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tescili 
yapılan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine 
dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

167 — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Afyon Karahisar Hava Alanı 
inşası için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş 
olduğuna dair Ulaştırma ve Millî Savunma 
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/667) 

168 — Niğde Milletvekili Euhi Soyer'in, 
Niğde'nin bâzı köylerinin yol ihtiyacına ve 
Bor - Zengen yolu kenarındaki arazilerin su
lanmasına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/668) 

169 — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Diyanet İşleri Başkanına ve Diyanet İş
leri teşkilatındaki atanmalara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/669) 



170 — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, pancar yetiştiren çiftçinin hak
larının korunmasına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (G/670) 

. 171 — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-
doğaın'ın, Adana'ınm Pozantı ilçesine bağlı 
Akça köylülerinin kullandıkları arazilere dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/671) 

172 — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm bâzı ilçe ve bucaklarına 
bağlı köylerin yol ve içme suyu ihtiyacına da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/672) 

173 — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Horasan'ın bâzı köylerle irtibatını sağlıyan yol
ların yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/673) 

174 — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
İspir ilçesinin 20 köyünü ilgilendiren yol ve köp
rülerin yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/674) 

175 — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Hükümet üyelerinin yaptıkları 
dış gezilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(G/675) 

176 — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, bir Bakanın eşi tarafından Mil
letlerarası telefonla, yapılan konuşmaya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/676) 

177 — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
İstanbul Belediye İmar ve Plânlama Müdür 
Muavinine dair İçişleri, İmar ve İskân bakanla
rından sözlü sorusu. (6/677) 

178 — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Urfa - Mardin yolunun ne zaman asfaltlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/678) 

179 — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Etnografya müzesi önündeki 
Atatürk anıtının onarılmasına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/679) 

180 — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum ile deprem felâketine uğrayan 
diğer yerlerin yakıt ihtiyacına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/680) 

181. — Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'-
m, Ordu Ziraat Bankası şubesinden istenen ve 
açılan kredilere dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/681) 

182. — Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nm, Fransa'daki işçilerimizin hak ve men-
fatlerinin korunmasına dair Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/682) 

183. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Baba
eski, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinin Hükü
met Konağı ihtiyacına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/683) 

184. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir milletvekilinin Bütçe Komisyonu önünde 
oyuncak tabanca patlatıp patlatmadığına dair 
Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu. (6/684) 

185. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını ya-
yımlıyan bir derginin toplattırılmasına dair 
İçişleri ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/685) 

186. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüco'nin, Ankara Belediye hudutları içindeki 
ilkokullardan nakil ve tâyin yönünden sıra dışı 
tutulanlara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/686) 

187. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Uluabat gölü kıyısında bulunan Karaoğ-
lan ve diğer köylerin su baskınlarından korun
masına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/687) 

188. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un, 
lâğvedilen vakıf memurlukları ile ihdas edilen 
müdürlüklere dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/688) 

189. — Bilecik Milletvekili İsmail Selçuk 
Çakıroğlu'nun, Bozüyük'ten geçen İstanbul - Es
kişehir yolu için yapılan istimlâklere ve Eskişe
hir - Bursa yolunun kısaltılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

190. — Bilecik Milletvekili İsmail Selçuk 
Çakıroğlu'nun, istihsal edilen şeker miktarına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/690) 
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191. — Edinne Milletvekili Türkân Seçkin'm, 

yoeıık felcine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/691) 

i l i 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
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(M. Meclisi 28 nci Birleşim) 




