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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz, önceki 
birleşimde gündem dışı yaptığı konuşmanın so
nunda Başkanlıkça kendisinin de üç birleşim 
üst üste Genel Kurula katılmadığı hakkındaki 
beyanın yanlış olduğuna, 

Adana Milletvekili Hasan Aksay, İlahiyat 
Fakültesinde cereyan eden bir olay ve bir öğ
renci hakkında alınan kararın doğru olmadığı
na ve, 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay da, Osman
eli ilçesinde vukubulan sel felâketi dolayısiy-
le Hükümetçe alınması gereken tedbirlere dair 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin 20 nci 
dönem toplantısına katılacak asıl ve yedek 
üyelerin isimleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu ve bu suretle isimleri okunan üyelerin 
seçilmiş oldukları bildirildi. 

Millet Partisi Grup Başkanlığının, İçtü
züğün (Bir üyenin ikiden fazla komisyona üye 
olamıyacağı) hükmü gereğince, Sayıştay, Köy 
İşleri, Dilekçe Karma ve Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma komisyonlarına Gruplarınca üye 
ayrılmasının mümkün olmadığına ve, 

Geçici Komisyon Başkanlığının, komisyon
larına havale olunan İmar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı üzerindeki görüşmelerin, Meclisin ta
tile girmesi dolayısiyle, içtüzükte belirtilen 
müddet içinde tamamlanmasının mümkün bu-
lunmıyacağına dair tezkereleri ile, 

Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, Ba
yındırlık Komisyonundan, Yozgat Milletvekili 
ismail Hakka Akdoğan'm da Sayıştay Komis
yonundan çekildiklerine dair önergeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Parti Grupları temsilcilerinin, 2 Haziran 
1968 de yapılacak seçimler dolayısiyle Millet 
Meclisinin 15 Nisan 1968 den 10 Haziran 1968 
tarihine kadar tatile girmesine dair önergesi 
kabul olundu. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul lâğımlama idaresi kurulmasına dair kanun 
teklifinin gündeme alınması hakkında ve 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, geliş
memiş Bölgeler Kalkınma ve Yatırım Ban
kası kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Maliye, Ticaret ve Plân Komisyonlarından 5 
er üye seçilerek kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair önergeleri kabul edil
medi. 

Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüsle 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlarına ait mallara Suriye Hükümetince 
el konmasına yanlış tutum ve davranışlarının 
sebebolduğu iddiasiyle, Dışişleri Bakanı ve, 

Ankara Milletvekili ilyas Seçkinin, Polatlı 
hudutları dahilindeki Hazine arazisinin dağı
tılmasında haksız, adaletsiz ve partizanca hare
ket ettiği iddiasiyle, Köy işleri Bakanı hakla
rında gensoru açılmasına dair önergeleri okun
du ve gelecek birleşimde gündeme alınıp alın
maması üzerinde görüşüleceği bildirildi. 

Mardin Milletvekili Fuat Uluç'un, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Komisyonundan çekildiği
ne dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

A. P. Grup Başkanvekili Sabit Osman Av-
evnm, bugünkü birleşimde yapılacak Araştır
ma Komisyonuna üye seçiminin gelecek birle
şime bırakılmasına dair önergesi kabul olundu. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt ve 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in, 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtı
lan buğday bedellerinin terkini hakkında ka
nun teklifi ikinci defa açık oya sunularak^ ka
bul olundu. 

Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin.'in ve 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 2004 sa
yılı. icra ve iflâs Kanununu değiştiren 3890 
sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu kabul oluna
rak kanun teklifinin kanunlaştığı açıklandı. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Dikeçli-
gil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katılan 
Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altı-
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ner'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sı ve, 

Halk Bankası ve halk sandıkları hakkın
daki kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet Se
natosu Tunceli Eski Üyesi Mehmet Ali Demir'-
in, 5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıklan hakkında 8 . 6 . 1963 ta
rih ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
nin maddeleri kabul olunarak tümü açık oya 
sunuldu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlan ile esenleştirme «Rehabili
tasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuru-

Sözlü soru 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

saVın, GES - İş Sendikasına yapılan tertip ve 
baskılara dair sözlü soru önergesi, Çalışma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/721) 

Yazıh sorular 
1. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın'un, 

Ankara Otelcilik Okuluna dair yazılı soru öner-

TASARILAR 
1. — 5247 sayılı istanbul Üniversitesi ku

ruluş kadrolan Kanununa ek kanun tasansı. 
(1/514) (Millî Eğitim, ve Plân komisyonlanna) 

.2 — 1968 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasansı. (1/515) (Maliye ve Plân komis
yonlanna) 

3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı. (1/516) (Karma Bütçe Komis
yonuna) 

4. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun bâzı mad-

luş ve görevleri hakkındaki kanuna bir madde 
eklenmesi, 

931 sayılı tş Kanununun 110 ncu madde
sinde değişiklik yapılmasa ve, 

Abana ve Bozkurt adlan ile iki ilçe kurul
ması hakkında kanun tasanlan, yapılan gö
rüşmelerden sonra kabul olundu. 

Açık oya sunulmuş bulunan Türkiye Halk 
Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 2284 
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin oylamasın
da çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Daha önce kabul olunan önerge gereğince 
10 Haziran 1968 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 21,30 da son 
verildi. 

Balkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Nurettin Ok İsmet Kapısız 

Kâtip 
Sivas 

Tefik Koraltan 

gesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/721) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
çarşa ve mahalle bekçilerinin Kıyafet ve Teçhi
zat Yönetmeliğinin tatbikatına dair yazıh so
ru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/722) 

delerinin değiştirilmesi ve yeni maddeler eklen
mesi ve bu kanuna 6050 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı. (1/517) (Çalışma VG Plân komisyon
lanna) 

5. — imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu ka
nuna bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin imar ve iskân 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasansı. (1/518) (imar ve iskân ve 
Plân komisyonlarına) 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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6. — İstanbul Tekn;k Üniveritesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı. (1/519) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

7. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2237 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7.1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı. 
(1/520) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

8. — «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu kararının oylanması hakkın
da kanun tasarısı. (1/521) (Ticaret, Dışişleri, 
Maliye, ve Plân komisyonlarına) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 
1952 yılına kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine 
göç etmeleri hakkında anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. 
(1/522) (Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

10. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanunun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Ka
nunla değişik 69 ncu maddesinin (b) bedinin 
3 ncü fıkarsmın değ'ştirilmesi hakkında kanım 
tasarısı. (1/523) (Millî Savunma Komisyonuna) 

11. — Yargıtay Kuruluş kanunu tasarısı. 
(1/524) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

12. — Millî emniyet hizmetleri teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen üç kişiye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı. (1/525) (Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

TEKLİFLER 
13. — Ankara Milletvekili îlyas Seçkin ile, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 3056 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/689) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

14 .— Ankara Milletvekili Komal Bağçıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve- bu kanu
na veni maddeler eklenmesi hakkındaki 864 sa
yılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra eklen

mesi hakkında kanun teklifi (2/690) (Maliye, 
Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesi ile bölüm baş
lıklarının ve beşinci bölümünde yer alan 8 mad
denin değiştirilmesi hakkında içtüzük değişik
lik teklifi (2/691) (Anayasa Komisyonuna) 

16. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın'in, 
29.12 .1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/692) 
içişleri ve Plân komisyonlarına) 

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/693) (Adalet Komisyonuna) 

18. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Akdeniz adiyle bir il ve dört ilçe kurulması 
hakkında kanun teklifi (2/694) (içişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

19. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre ve 18 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 7 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/695) (Anayasa 
ve içişleri komisyonlarına) 

20. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye3i 
Ekrem Özdenin, 1580 sayılı Belediyeler Kanu
nunun 62 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/696) (içişleri Komisyonu
na) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/697) (Adalet Ko
misyonuna) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, 1580 sayılı Belediyeler Kanununa ek 
kanun tekliif (2/698) (İçişleri ve Plân komis
yonlarına) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin ve 
25 arkadaşının, 28 . 3 . 1964 tarih ve 443 sa
yılı ilkokul Öğretmenleri ödeneği Kanununun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/639) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

24. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, 5434 sayılı Kanunun 74 ncü-
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/700) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 
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25. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy 
ve 7 arkadaşının, îslâm Bilimleri Akademisi 
kanun teklifi (2/701) (Millî Eğitim ve Hân 
komisyonlarına) 

26. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Ziraat Odalan Birliği Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeler eklenmesin© dair kanun teklifi 
(2/702) (Tarım ve Adalet komisyonlarına) 

27. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Köy eğitmenlerinin aylıklı kadrola
ra geçirilmelerini sağlıyan 326 sayılı Kanunun 
kaldırılmasına ve eğitmenlerin haklarının yeni
den düzenlenmesine dair kanun teklifi (2/703) 
(Maliye, Millî Eğitim ve Plân komisyonlanna) 

'TEZKERELER 
28. — Çorum Milletvekili Aralan Topçufoa-

şı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/910) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

29. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/911) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona 

30. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/912) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

31. — İçel Milletvekili Cafer Sadık Kutlay'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başjbakanlık tezkeresi (3/913) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

32. — îstanhul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/914) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

33. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/915) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 
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34. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
har ile Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/916) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

35. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren 
ile Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/917) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

36. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/918) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

37. — İzmir Milletvekili Hüsamettin 6ü-
miişpala'nm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/919) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

38. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça 'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başibakanlık tezkeresi (3/920) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

39. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması 
hakkında Başibakanlık tezkeresi (3/921) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

40. — Muş Milletvekili Kâmil özsanyıldız'-
în yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/922) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

41. — Urfa Milletvekili Halil Balkıs'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/923) (Anayana ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

42. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/924) (Sayıştay Ko
misyonuna) 
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43. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-
düdüğünün 1966 bütçe yılı Kesirihesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/925) (Sayış
tay Komisyonuna) 

RAPORLAR 

44. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlanndan 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (Gün
deme) (S. Sayısı : 700) 

45. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Fedaratif Halk Cumhuriyetince millîleşti-
rilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin 
tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/386) (Gündeme) (S. Sayısı : 701) 

46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde An
kara'da imzalanan Türk - Sovyet hududunun 
yeniden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hak
kında Protokol ile bu Protokole ek teknik pro
tokol ve yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) 
işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hu-

BAŞKAN — Millet Meclisinin 74 ncü Birle
şimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüş-

1. — Adana Milletvekili Kasını Gülek'in, 
Amerika Birleşik Devletleri Senatörü ve Başkan 
Adayı Robert Kennedy'nin öldürülmesinden du
yulan üzüntüleri belirten demeci 
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dudundan geçiş ve diğer taraf arazisinde mu
vakkat kalış esaslarının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna, dair kanun tasarısı ve İçişleri, 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/402) (Gündeme) (S. Sayısı : 702) 

47. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/203) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 703) 

48. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6*306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve maliye, Millî Savunma ve Plân komis
yonlanndan seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu (1/237), (Gündeme) (S. 
Sayısı : 704) 

49. — Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma 
komisyonu raporu (2/631) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 705) 

melere başlıyoruz. 

BAŞKAN —Sayın Kasım Gülek, Sayın Er-
tuğrul Akça ve Sayın Aydın Yalçın, Senatör 
Kennedy'nin ölümü münasebetiyle gündem dı
şı söz istemişlerdir. 

••*•—-aD>-««<^»—*•• 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Fethi Alacalı (Tokat) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Ayrıca, Sayın ismet Kapısız, Batı - Alman
ya 'daki Türk işçilerinin durumu ile ilgili gün
dem dışı söz istemiştir. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu, 2 Haziranda ya
pılan seçimler neticesinde İktidar Hükümetine 
ve siyasi partilere düşen görevleri ifade etmek 
üzere gündem dışı söz istemiştir. 

Bunlardan yalnız bir kişiye ve ilk istemiş 
olması dolayısiyle Sayın Kasım Gülek'e söz 
vereceğim. 

Beş dakika içinde Sayın Gülek beyanlarını
zı hulâsa ediniz lütfen. Buyurun. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım; 

Vazife başında hayata veda eden, dost ve 
müttefik Amerika Birleşik Devletlerinin Sena
törü Robert Kennedy'nin hâtırasını anmak için 
huzurunuzdayım. 

Kennedy'nin mâruz kaldığı cinayet çok yön
den bir faciadır, millî bir faciadır. Aynı aile
den büyük kardeşi Josef Kenndy ikinci Dün
ya Savaşında yedek hava teğmeni olarak bom
bardıman uçuşu sırasında parçalanarak ölmüştü. 

ikinci kardeşi John Kennedy Cumhurbaşka
nı iken öldürülmüştür. 

Şimdi de, üçüncü kardeş yine bir siyasi ci
nayete kurban gitmiştir. Aynı aileden üç ki
şinin siyasi cinayetlere kurban gidişi bir insa
ni faciadır. 11 nci çocuğunu bekliyen karısının 
gözü önünde öldürülen Robert Kenndy'nin bu 
feci ölümü ile bütün dünya müteessir olmuş
tur. 

Robert Kennedy, halkın savunucusu, fa
kirliğe, sefalete, geriliğe karşı savaşçı idi. Asil 
idealler uğruna hayatını adamıştı, insan hay
siyeti, hürriyet, sosyal adalet, ırk eşitliği uğ
runa savaştığı ideallerden bâzıları idi. Ameri
ka'nın büyük problemlerinden biri olan Zenci 
meselesi Robert Kennedy'de bir ümit ışığı bu
luyordu. Zencilere hak tanıma yolunda kendi
sini o ırk, bir aydınlık gibi görüyordu. Çok 
tekrarladı : Irk, din, politika görüşü, düşman
lık sebebi olmamalıdır. 

Cesur insandı, uzak görüşlü, anlayışlı idi. 
Bu vasıflarını çok defa ispat etti. Bunu ispat 
edişlerinden biri; kardeşi Cumhurbaşkanı iken 
kendisi genç yaşta Adalet Bakanı, aynı za
manda Cumhurbaşkanı olan kardeşinin yakın 
müşaviri idi. ~ Küba krizi sırasında ettiği tavsi
yeler, gösterdiği yol, Cumhurbaşkanı kardeşi-
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ne aydınlık bir yol açmıştı, cesaretle çıkar bir 
yol bulabilmişti. Genç yaşta hayatı sona eren 
Robrt Kennedy'nin önünde daha memleketine 
ve insanlığa hizmet için uzun yıllar vardı. 
Kendisi, partisinin bugünkü iktidarı tarafın
dan her vakit güdülen politikayı tasvibetmiş 
değildi. Zaman zaman görüş ayrılıklarını açık
ça ifade eder, samimiyetle tenkidlerde bulu
nurdu. Fakat bâzı çevrelerin iddiası hilâfına 
temel politikada ayrılıkları yoktur. 

Robert Kennedy'yi, Kuzey - Atlantik As-
samblesi Politik Komisyonunda beraber çalış
tığımız günlerde, şahsan tanıdım. Enerjik, 
cesur, mert bir insandı. Bunların yanında has
sastı, çekingen bir insandı. 

Dün Arlington millî mezarlığında kardeşi 
Cumhurbaşkanı John Kenndy'nin mezan yanın
da toprağa verilen Robert Kenndy'nin uğruna 
savaştığı ve öldüğü idealler insanlığın idealle
riydi. Bu idealler yaşıyacak, yeni Robert 
Kenndy'ler bulacak, meşale ileri gidecektir. 
Robert Kenndy'nin ölümü ile dost Amerika 
Milleti kıymetli bir evlât, dünya büyük bir in
san kaybetti. Tanrı mağfiretini esirgemesin. 
(Alkışlar) 

2. — 2 Haziran 1968 ara seçimlerinde seçil
miş bulunan beş Milletvekilinin andiçmesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 2 Ha
ziran ara seçimlerinde Milletvekili seçilerek 
aramıza katılan arkadaşlarımız andiçecekler-
dir. 

Kendilerine teşriî çalışmalarda başarılar 
dilerim. 

Yemin metni kürsüye konmuştur. Şimdi sı-
rasiyle kendileri kürsüye davet edileceklerdir. 

Adana Milletvekili Kemal Çetinsoy. 
Buyurun Sayın Çetinsoy. (Alkışlar) 
(Adana Milletvekili Kemal Çetinsoy and

içti.) 
(Alkışlar) 
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın İhsan 

Tonbuş. 
Buyurun Sayın Tonbuş. 
(Çorum Milletvekili ihsan Tonbuş andiçti.) 
(Alkışlar) 
BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Sayın 

Abdüllâtif Ensarioğlu, buyurun efendim. 
(Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensari

oğlu andiçti) 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın 
Mehmet Mustafa Gürpınar, buyurunuz efen
dim. 

(istanbul Milletvekili Mehmet Mustafa 
Gürpınar andiçti) 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Urfa Milletvekili Sayın Hüsa

mettin Koran, buyurunuz efendim. 
(Urfa Milletvekili Hüsamettin Koran an

diçti) 
(Alkışlar) 

3. — İstiklâl Savaşı kahramanlarından ve T. 
B. M. M. eski başkanlarından Korgeneral Kâ
zım Özalp'in ölümü dolayısıyle hâtırasını taziz 
için saygı duruşu. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce, Sayın Hilmi iş

güzar ve Sayın İsmet Kapısız arkadaşımızın, İs
tiklâl Savaşı kahramanlarından ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi eski Başkanlarından Muhte
rem Korgeneral Kâzım Özalp'in aramızdan ay
rılması dolayısiyle Meclis Heyeti Umumiyesini 
bir dakika saygı duruşuna davet eden bir öner
gesi Başkanlığa intikal etmiştir. Yüce Heyeti
nizi merhum Büyük Millet Meclisi eski başkan
larından Kâzım Özalp'in hâtırasını taziz için bir 
dakika saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin. 
4. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba

kanı Ahmet TürkeVe Maliye Bakanı Cihat Bilge-
han'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/907) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tatil 
dolayısiyle biraz da birikmiş olan Başkanlık Di-
vanış sunuşlarına geçiyorum: 

Bunlardan birinci sırada Ticaret Bakanı Sa
yın Ahmet Türkel'e, Maliye Bakanı Sayın Cihat 
Bilgehan'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar, Tica
ret Bakanlığına, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'
ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e İçişleri Baka
nı Faruk Sükan'm vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/909) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakan Sayın Çağla
yangil'e, İçişleri Bakanı Sayın Faruk Sükan'm 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı ihsan Sabri Çağlayangü'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, içişleri Bakanı Faruk Sü
kan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6'. — Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve 

Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'a Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezekresi (3/908) 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanı Sa
yın Nihad Kürşad'a Devlet Bakanı Sayın Seyfi 
öztürk'ün vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Turizm 

ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'm dönüşüne 
kadar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Irak ve Afganistan gezileri sırasında 

kendilerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbra
him Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/926) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanının Irak 
ve Afganistan'ı ziyaretlerine ve Cumhurbaşkan
lığına Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın Ata
sağun'un vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Irak Cumhurbaşkanı Ekselans Abdurrahman 

Muhammed Arif ila Afganistan Kiralı Majeste 
Muhammed Zaher Şah'm vâki davetleri üreri
ne, mezkûr memleketleri 27 Nisan - 5 Mayıs 1968 
günleri resmen ziyaret etmek maksadiyle, 27 Ni
san 1068 Cumartesi günü Ankara'dan uçakla 
Bağdat'a hareket edeceğim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
maddesi gereğince, dönüşüme kadar, Cumhur
başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ib
rahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğini arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
hanı İhsan Sabri Çağlayangil'e İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı teskeresi (S/927) 

BAŞKAN — Dışişeri Bakanı Sayın Çağla
yangil'e, İçişleri Bakanı Sayın Faruk Sükan'm 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resini okutuyorum. : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vâki davet üzerine, 27 Nisan - 5 Mayıs 1968 

tarihleri arasında Irak ve Afganistan'a yapaca
ğım resmî ziyaretlere iştirak edecek olan Dışiş
leri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına içişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba

kanı İhsan Sabri Çağlayangil'e İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/928) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Çağla
yangil'e İçişleri Bakanı Saym Faruk Sükan'm 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
CENTO Bakanlar Konseyi toplantısına ka

tılmak üzere yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dı-
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şişleri Bakanlığına, içişleri Bakanı Faruk Sü
kan'm vekillik etmesinin »Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10. — Vazife ile Yurt dışına giden Devlet 

Bakanı Seyfi Öztürk'e Devlet Bakanı Sadık Te
kin Alüftüoğlu'nun, vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/929) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Seyfi 
öztürk'e, Devlet Bakanı Sayın Müftüoğlu'nım 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Seyfi Öztürk'ün dönüşüne kadar, Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
11. — Vazife ile yurt dışına giden millî Sa

vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/930) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Saym 
Topaloğlu'na, Devlet Bakanı Saym Seyfi Öz
türk'ün vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'mm dönüşüne 
kaJdar, Millî Savunma Bakanlığına Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

îbraJhim Şevki Atasağun 
Cırnılhurfbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
12. — Vazife İle yurt dışına gidecek olan 

Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'e İstanbul 
Milletvekili Kaya Özdemir'in refakat etmesinin 
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uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/931) 

BAŞKAN — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Çalışma Bakanı Sayın Ali Naili Erdem'e 
refakat edecek olan istanbul Milletvekili Sayın 
Kaya Özdemir'e, Anayasanın 78 nci maddesi 
gereğince müsaade edilmesi hakkında Başbakan
lık tezkeresini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
işçilerimizin durumlarını mahallinde incele

mek ve ilgili Hükümet üyeleri ile gerekli temas
larda bulunmak üzere 10 Haziran - 10 Temmuz 
1968 tarihleri arasında Avusturya, Almanya, 
Fransa, Belçika, Holânda ve isviçre'yi resmen 
ziyaret edecek olan Çalışma Bakanı Ali Naili 
Erdem'e refakat edecek heyete İstanbul Millet
vekili ve Millet Meclisi Çalışma Komisyonu 
Başkanı Kaya özdemir'in de katılması uygun 
görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

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

13. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Irak 
ve Afganistan gezilerine Gümüşane Milletvekili 
Sabahattin Savacı, Kars Milletvekili Turgut Gö
le ve Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un re
fakat etmelerinin uygun görüldüğüne dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/932) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanının Irak 
ve Afganistan'a yapacakları resmî ziyarette ken
dilerine refakat edecek olan Gümüşane Millet
vekili Sabahattin Savacı, Kars Milletvekili Tur
gut Göle ve Niğde Milletvekili Mehmet Altın
soy'un Anayasanın 78 nci maddesi gereğince 
kendilerine müsaade edilmesiyle ilgili Başbakan
lık tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhurbaşkanımızın 27 Nisan 1968 - 5 Ma

yıs 1968 tarihleri arasında Irak ve Afganistan'a 
yapacakları resmî ziyaret sırasında kendilerine 
Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı, Kars 
Milletvekili Turgut Göle ve Niğde Milletvekili 
Mehmet Altınsoy'un da refakat etmeleri uygun 
görülmüştür 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere

ğinin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini 
rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14. — Ankara Milletvekili Hasan Tez'in öl
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/933) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Ha
san Tez'in vefatına dair Başbakanlık tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Milletvekili Hasan TezUn 21.4.1968 

günü, Atatürk Sanatoryumunda akciğer kanseri 
ve solunum yetersizliği sebebiyle vefat etmiş 
olduğu, İçişleri Bakanlığının 26 . 4 . 1968 ta
rihli ve 3.23302/64 - 3118 sayılı tezkeresiyle bil
dirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Merhum arkadaşımızın mânevi 
huzurunda Yüce Heyetinizi bir dakika saygı 
duruşuna davet ediyorum. 

(Bir dakika saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin. 

15. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun 19 ncu maddesinin (B) fıkrasının iptaline 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/934) 

BAŞKAN — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 19 ncu maddesinin (b) fıkrasının 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

19 ncu maddesinin (B) fıkrası hükmünün Ana. 
yasaya aykırı olduğundan bahisle iptali Danış
tay dâva daireleri kurulunca itiraz yoliyle isten
miş olmakla yapılan inceleme sonunda: 

1. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
19 ncu maddesinin (B) fıkrasında yer alan, 
«Belediye içindeki limanlarda boş veya yüklü 
olarak durup denizi veyahut göl ve nehirleri 
işgal eden veyahut depo ve sair surette kullanı
lan büyük küçük deniz nakil vasıtalarından Be-
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lediye Meclisince düzenlenecek tarifeye göre re
sim alınır.» şeklindeki hükmün, Anayasaya ay
kırı bulunduğundan iptaline. 

2. itiraz konusu hükmün iptali, (B) fıkra
sında yer alan ve dâva dışında kalan öteki hü
kümlerin uygulamamama sonucunu doğurdu
ğundan (B) fıkrasının öteki hükümlerinin de, 
44 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca iptaline; 

3. İptal kararının 1 7 . 1 0 . 1968 gününde 
yürürlüğe girmesine. 

18 . 4 . 1968 gününde esas 1967/54 - Karar 
1968/12 sayfa ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
İbrahim Senil 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
16. — 306 sayılı Milletvekili seçimi Kanunu

na 1036 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle ekle
nen 32 nci maddesinin 4 ve 5 nci fıkralarının ip
taline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/935) 

BAŞKAN — 306 sayılı Milletvekilleri seçi
mi Kanununa 1036 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi ile eklenen 32 nci maddenin 4 ve 5 nci mad
delerinin iptaline dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı, tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddeleri

nin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki 1036 sayılı Kanunun ipta
line dair, Türkiye İşçi Partisi Millet Meclisi 
Grupu, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyet Se
natosu 34 üyesi tarafından açılan dâvalar üze
rine, dilekçelerin mahkememiz kalemine kayıt 
tarihlerine göre ilk önce Türkiye İşçi Partisi 
Millet Meclisi Grupunun dâvası ele alınmış ve 
3, 4 ve 6 Mayıs 1968 günlerinde yapılan incele
me sonunda: 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 
1036 sayılı Kanunun birinci maddesi ile ekle
nen 32 nci maddenin, «Bir seçim çevresinde» 
diye başlıyan dördüncü ve şayet» diye başlı-
yan beşinci fıkralarının, bir seçim çevresinde 
kullanılan oy puslalan toplamının o çevreden 
çıkacak milletvekili sayısına bölünmesiyle elde 
edilecek sayıdan az oy alan siyasi partilere ve 
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bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edile-
miyeceği ve bunlara verilen oyların nazara alın-
mıyacağı kuralını koymaları ve böylece her şey
den önce Anayasanın ikinci maddesinde yer 
alan ve seçim kanunlarından da uyulması gere
ken (Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hu
kuk devletidir.) ilkesini zedelemekte bulunma
ları dolayısiyle Anayasaya ayları olduklarından 
iptallerine 6 . 5 . 1968 tarihinde karar veril
miştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
İbrahim Senil 

Anayasa Malhkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
17. — Vazife ile yurt dışına giden Adalet 

Bakanı Hasan' Dinçer'e Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/937) 

BAŞKAN — Vazife ile yurt dışına giden 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in dönüşüne ka
dar kendisine Devlet Bakanı Sayın öztürk'ün 
vekillik etmesinin uygun olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Adalet Bakanı 

Haıan Dinçer'in dönüşüne kadar, Adalet Ba
kanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekil
lik etmelinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
18. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma 

Bakanı Ali Naili Erdem'e Gümrük ve Tekel Ba
kanı İbrahim Tekin'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/936) 

BAŞKAN — Vazife ile yurt dışına giden 
Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in dönüşüne 
kadar yerine Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in 
vekillik etmesinin uygun olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 

Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar, Çalışma 
Bakanlığına Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tekin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
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üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz edfcrim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
19. — Canlan Milletvekili Mehmet Ali Ar

san'm, İç - Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

BAŞKAN — Çankırı Milletvekili Sayın Meh
met Ali Arsan'in, tçanadolu ve Karadeniz böl
gelerinin kalkınmasını temin edecek gerekli fak
törlerin neler olduğunun tesbiti ve millî hâsıla 
dağılımında da bu bölgelere sosyal adalet ilke
leri içinde dağılışın temini gayesi ile bir Mec
lis araştırması açılması hakkındaki önergesini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu: Anayasanın 88 nci maddesi gereğin

ce asırlardan beri ekonomik ve iktisadi kalkın
masını temin edememiş tçanadolu ve Karadeniz 
bölgelerinin kalkınmasını temin edecek gerekli 
faktörlerin neler olduğunun tesbiti ve millî hâ
sıla dağılımında da bu bölgelere sosyal adalet 
ilkeleri içinde dağılışın temini gayesi ile bir 
Meclis Araştırması açılmasını rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

Gerekçe 
Bugün tçanadolu, Kuzey Karadeniz bölge

leri Türkiyemizin asgari Doğu illerimiz kadar 
geri kalmış bir bölgesi olduğu vakıadır. Bu böl
geler gerek Osmanlı İmparatorluğu gerekse 
Cumhuriyet devrinde sesini duyuramamış, va
tan tshlikeye girdiği zaman yalnız insan gücü 
akla gelen bölgeler olarak kalmıştır. İnsanları
nın savaş meydanlarında- şehidolmaları çokları
nın da savaş malûlleri olarak memleketlerinin 
kalkınmasını temin etmekten uzak duruma düş
meleri bu bölgeleri sefaletin ve yokluğun ku
cağına atmıştır. Bugün bu bölgelerin insanları 
yoldan, sağlık hizmetlerinden, sudan, eğitim 
imkânlarından, medeni meskenlerden, elektrik 
enerjilerinden adeta mahrumdurlar. Bölgeler
deki birkaç sanayi şehri de olmasa buralar ade
ta ilkel çağ devrini yaşıyacaklardır. Bademcik 
apselerinden yollarda ölenlerin hasta arabaları 
yerine hayvanlara yapılan sallarla taşman has

taların yekûnları umursanmıyacak derecede 
fazlalığı, kasabaların da elektrik yerine gaz lâm
bası ve mum ışığından yararlanan, mesken di
ye çamur yığınları içinde oturan, yakacak diye 
hayvan pisliklerini kullanan bu insanların du
rumlarını öğrenmek ve tedbirlerini alarak on
ları bu ilkel hayattan kurtarmak sanırım ki, bu 
yüce Parlâmentonun vazifesidir. 

Demokratik nizam uygulamamızda Türkiye 
kalkınmasının bir plân dâhilinde yapılması ya
tırımların sosyal adalet anlayışı içinde dağıl
masını temin gayesini güden plânlı uygulama 
devrinde her nasılsa bu bölgelerimiz ciddî şe
kilde düşünülmemiş, adeta üstün körü politik 
vaadlerden öte geçmiyen tedbirlerle geçiştiril
miş olması cidden üsüoü bir olaydır. Bugün 
Doğu kalkınmasına ayrı bir önem veren pilân 
gerek Hükümet yatırımlarında gerekse özel 
sektöre tanınan bâzı haklarla Doğu bölgemizin 
süratle katlanabilmesini temin zımnmdaki ha
reketler şükranla takdir edilecek niteliktedir. 
Ama, Türkiye bir bütündür. Kalkınması da top-
yekûn mütalâa edilmelidir. Diğer bölgelere na
zaran kalkınmasını temin etmiş Ege, Marmara, 

Güney - Batı - Anadolu bölgelerimizin yanı sıra 
ele alınan Doğu kalkınması hareketleri arasın
da kalan gün geçtikçe bugünkü yaşama sıtan-
dartlarma göre geriye giden tçanadolu ve Ku
zey - Karadeniz bölgelerinin durumları ele alın
mazsa ileride daha büyük meselelere yol açacak 
niteliğe girmesi düşünülmesi lâzımgelen husus
lardan olması lâzımdır. Anayasamız her ne ka
dar bölgesel ayrıntıları kabul etmese de coğra
fi şartların ortaya çıkardığı şartlar karşısında 
Hükümetlerin bölgesel kalkınma plânlan ha
zırlaması zarurettir. Bu araştırmam bölgecilik 
anlayışı dışında mütalâa edilmeli, bunun bir 
vatan parçası olan tçanadolu ve Karadeniz böl
gelerimizin de kalkınmasını kolaylaştıracak o 
bölgenin insanlarının da çağın medeniyeti için
de yaşamalarını temin gayesini güden bir mem
leket meselesi olduğunu Yüce Parlâmentonun da 
kabulünü rica eder bu hususta bir Meclis araş
tırması açılarak bölgenin kalkınmasına yarıya-
cak faktörlerin ve tedbirlerin neler olduğunun 
Yüce Milletimize ve iktidarlara bilgi bakımın
dan faydalı olabilecek yönlerin belirtilmesi ama
cı ile Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bu 
önergemin kabulünü Yüce Heyetinizden rica 
ederim. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Önerge, gündemdeki sırasına göre işlem gö

recektir. 

20. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 . 5 . 1968 

Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve 
diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile 
diğer sağlık kuruluşlarının hasta kabul ve te
davi usullerinden vatandaşlarımızın büyük şi
kâyetleri vardır. 

özellikle dar ve az gelirli vatandaşlarımız 
bu hastanelerdeki hizmetlerin para karşılığı 
yapılmasından şikâyetçidirler. 

Bu hastane ve sağlık kuruluşlarındaki hiz
metlerin dar ve az gelirli vatandaşlarımız için 
parasız sağlanması ve bu hastaneler hizmetle
rinin yeni bir bünyeye kavuşturulması için, bir 
Meclis araştırması açılması saygı ile arz ve rica 
ederim. 

izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Önerge, 
gündemdeki sırasına göre işlem görecektir. 

21. — Bâzı Komisyonlardan çekilmeler (4/329, 
4/330, 4/331, 4/332) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Gıya-
settin Duman'm Maliye Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Maliye Komisyonundan istifa ettiğimi say

gılarımla arz öderim. 
Sivas 

Gıyasettin Duman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
İçel Milletvekili Sayın Kemal Ataman'm 

Gümrük ve Tekel ve Kamu İktisadi Devlet Te
şekkülleri Teşebbüsleri komisyonlarmdan istifa 
ettiğine dair önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Partisine intisabım dolayısiyle, ba

ğımsız kontenjanından seçilmiş bulunduğum 
Gümrük ve Tekel ve Kamu İktisadi Devlet Te
şekkülleri komisyonlarından istifa ettiğimi arz 
ederim. 

İçel 
Kemal Ataman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Samsun Milletvekili Sayın Bahattin Uzun-

oğlu'nun Ticaret ve Köy İşleri komisyonların
dan istifa ettiğine dair önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Bağımsızlar kontenjanından seçilmiş bulun

duğum Ticaret ve Köy işleri komisyonlarından 
istifa ediyorum. 

Samsun 
Balhattin Uzunoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Erzurum Milletvekili Sayın Necati Güvenin 

Sanayi ve Ulaştırma komisyonlarından istifa 
ettiğine dair önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bağımsız Kontenjanından seçilmiş olduğum 

Sanayi ve Ulaştırma Komisyonundan, Adalet 
Partisine intisabım dolayısiyle istifa ediyo
rum. 

Erzurum 
Necati Güven 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
22. — Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tah

ribatı tahkik ve tesbit etmek üzere kurulması ka 
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/16, 10/23) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün-
demde mevcut, «Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı 
tahribatı tahkik ve tesbit etmek üzere kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi» işi ile, yerli ilâç endüstrisi 
ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonunda açık 
bulunan bir üyelik ve keza Sağlık Komisyo
nunda açık bulunan bir üyelik için yapılacak 
seçimlerin tensip buyurulduğu takdirde, yu
karda okutmuş olduğum istifa önergeleri mu
vacehesinde (komisyonlarda açılan üyelikler 
için yapılacak seçimler) le birlikte yapılmasını 
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ve partilerin üye sayılarında istifa ve araseçi
mi dolayısiyle vâki değişiklik sebebi ile oran
ların yeniden tesbiti ve partilerden aday isten
mesi zarureti karşısında, bu seçimlerin 14 Ha
ziran Cuma gününe talik hususunu tasvibinize 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

23. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk vatandaşlarına ait mallara Suriye Hükü
metince elkonmasına, yanlış tutum ve davranış
larının sebebolduğu iddiasiyle, Dışişleri Baka
nı hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince gensoru açılmasına dair önergesi (U/71) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ta
tile girmeden evvel okutulmuş bulunan iki gen
soru önergesinin bugün gündeme alınıp alın
maması hususunun görüşülmesine geçiyoruz. 
Araya bir tatil girmesi sebebi ile bu önergeleri 
bir kere daha okutacağım. 

1 nci önerge, Gaziantep Milletvekili Ali ih
san Göğüs ve istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türk vatandaşlarına ait mallara Suriye 
Hükümetince elkonmasına, yanlış tutum ve 
davranışlarının sebebolduğu iddiası ile, Dışiş
leri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince gensoru açılmasına dair önerge
yi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Öteden beri Suruiye sınırları içierisinde 

Türk vatandaşlarına ait büyük miktarda gay
rimenkul, mal hak ve menfaatler, çiftlikler, 
zeytinlikler, fıstıklıklar, tarım arazisi, bina 
lar, traktör, motor ve başka tarım araçları gi
bi ekonomik değerler bulunmaktadır. 

Türklerin Suriye'deki mülklerimden, Suri
yelilerin de Türkiye'deki mülklerinden fayda
lanmaları amaciyle öteden beri kullanılan «pa
savan» düzeni sürdürülegelmektedir. Bu dü
zen sayesinde iki taraf uyruklarının diğer ta
raftaki çıkarları nisbeten korunabilmiş ve ya
rarlanma sağlanabilmiştir. 

Suriye Hükümeti karar altına aldığı top 
rak reformunu gerçekleştirmek amaciyle, top
rak kamulaştırmasını öngören özel bir kanun 
çıkarmıştır. 1958 yılında bu kanunun uygu-
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lanmasma başlanmıştır. Kanun ziraat çeşitle
rine göre toprak büyüklüklerinin taban ve ta
vanını tesbit etmiştir. Tesbit edilen bu esas
lara göre Suriyelilerin ve Suriye ̂ deki yaban
cılara ait arazilerin tavanı aşan bir kısmını ka-
mulaştırmıştır. 

Bu kamulaştırmadan mahdut sayıda Türk 
ailesi mağdur olmuş bulunduğu halde, bu 
mağduriyeti Hükümete naklederken Suriye'deki 
bütün Türk ailelerine ve mallarına uygulandı
ğı intibaını yaratmaları ve Hükümetin de işin 
aslını esasmı ciddî surette incelemeden muh
temelen bu sözlere kanması neticesinde mi
silleme kararı almıştır. 

1 . 10 . 1966 gün 6/7104 sayılı Kararname 
ile Suriyelilerin Türkiye'deki bütün mal ve 
haklarına el konmuştur. 

Buna karşılık Suriye Hükümeti de Suriye'
deki bütün Türk mal ve haklarına iğneden ip-
liğ'e el koymuştur. 

Bu durumda mağdur olan mal ve mülkün
den yoksun hale sokulan Türk vatandaşlarının 
feryatları ve başvurmaları karşısında Hükü
met bâzı hareketlere tevessül etmiştir. Suri
ye'de ilgisi bulunanlardan beyanname isten
miştir. Elkonulan Suriyelilere ait toprakların 
mağdurlara kiralanması düşünülmüş fakat ka
bul edilen miktar kimseyi tatmin etmediğinden 
iltifat görmemiştir. Suriye uyruklu özel ve 
tüzel kişilerin Hazinece el kouulan mallarının 
idaresi hakkında 25 . 9 . 1967 tarih ve 6/8890 
sayılı yönetmelik çıkarılmışsa da, bu dahi esa
sı bozuk olan duruma bir çare olamamakta
dır. Ayrıca bütün bu muamelelerde büyük 
usulsüzlükler olduğu gerek vatandaşların şikâ
yetlerinden, gerekse, mahallî basında çıkan 
yazılardan anlaşılmaktadır. 

Ayrıca Suriye Hükümetinin Türkiye Hükü
meti nezdinde yaptığı teşebbüslerde, mesele
nin üzerine ciddî surette eğiniHmmemiş olması 
dolayısiyle nazara alınlmanuftır. 

Şu anda büyük çoğunluğu Güney illerimiz-
de sınır boylarımda oturan binlerce Türk va
tandaşının bu yüzden açlık ve sefalet içinde 
çırpındıkları ortadadır. 

Gerek incelemesiz el koyma kararı alınma
sından, gerekse gerekli ciddî tedbirleri zama
nında almamaktan ötürü Dışişleri Bakanının 
asgari siyasi sorumluluğu ortadadır. Bu sebep-
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ten Dışişleri Balkanı hakkında gensoru açılma
sını Anayasanın 89 ncu maddesine dayanarak 
arz ve teklif ©deriz 
Gaziantep Milletvekili istanbul Milletvekili 

Ali İhsan Göğüs Reşit Ülker 

BAŞKAN — Bu önerge hakkınlda önerge 
saihiplerinden bir kişi, Sayın Göğüs, ondan son
ra da gruplar aJdına birer kişi ve Hükümet ko 
nuşacaklardır. Konuşmalar, meselenin esasına 
girmek yerine sadece gündeme alınmasının veya 
ahnımamaJsının ehemmiyeti üzerine teksif edile
cektir. 

Şimdi sıra önerge sahibi olarak Sayın Ali 
İhsan Göğüs'ündür. Buyurun efendim, 

Grupları adına başka söz istiyen var mı 
efendim 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Konu
nun günideme alınabilmesi için açıklığa kavuş
masına ihtiyaç var. Bu sebeple kısaca el koy
ma kararının, yani Türklerin Suriye'deki mal
larına Suriye Hükümetlinin ve Suriyelilerin de 
Türkiye tteki mallarına Türk Hükümetinin el-
koyma kararının kısa bir tarihçesini ve neden
lerini anlatmaya çalışacağım. 

1 Ekim 1966 tarihinle Türklerin Suriye'de 
tasfiye edilen mallan ve Suriyelilerin Türkiye'
deki mallarının kısa bir tarihçesini gözden geçi
relim. 

«Birinci Cihan Savasmm sonunda Suriye'
nin Fransızlar tarafından işgalinden sonra, 
Türklerin Suriye'deki mülklerinden (Arazi, 
bina ve benzeri taşınmaz mallar), Suriyelilerin
de de Türkiye'deki malarından lâyıkiyle fay
dalanabilmeleri amaciyle, Türk ve Fransız Hü
kümetleri, her iki taraf uyruğu için kolaylık 
sağlıyan «Pasavan Rejimi» ni ihdas etmişlerdir. 
Bu rejim, Fransızların ikinci Cihan Savaşın
dan sonra Suriye'yi terk etmeleri ürerine ku
rulan Millî Arap Hükümetleri tarafından da 
itibar görmüş, ve uygulama sürdürülmüştür. 
Bu rejim sayesinde iki taraf uyruğunun diğer 
taraftaki menfaatleri korunabilmis ve yararlan
maları sağlanmıştı. 

Tarafların ilgi nkbeti ve hukukî durumu: 
Tarafların, yani Türklerin ve Suriyelilerin di
ğer memleketteki ilgi nisbeti hakkında bugüne 
kadar çe|îtli rakamlar ileri sürülmüştür. An

cak, bu rakamlar resmî bir istatistik bilgiye 
veya bir envantere dayanmaktan uzak olup, 
gayri resmî kişilerin ve kaynakların beyanla
rından çıkarılmış bulunmaktadır. Bu konuda 
en güvenilir kaynağın şüphe yok ki, tapu se
netleri olması gerekir. Her ne kadar ilgililerin 
büyük bir kısmının elinde Osmanlı Tapu Senet
leri bulunmakta ise de, bu senetlerin büyük bir 
yoğunluğundaki rakamlar, fiilen tasarruf edi
lenin çok altındadır. Henüz her iki memlekette 
de gerçek mânada noksansız bir kadastrolamaya 
gidilmediğinden ıtapu senetleri kayitlariyle 
gerçek miktar arasındaki intibaksızlığın gi
derilmesi mümkün olamamış, dolayi'siyle de ta
rafların gerçek ilgi derecelerinin sıhhatli tesbiti 
yapılamamıştır. 

Ortada dolaşan söylentilere göre Türklerin 
Suriye'de 1 milyon 350 bin dönüm, Suriyelilerin 
Türkiye'de 450 bin dönüm arazisi bulunmak
tadır. Binalar hakkındaki rakamlara dair kesin 
bir bilgi yoktur. Türklerden Suriye'de taşınmaz 
malî daha doğru bir deyimle, arazisi bulunan
ları 3 grupa ayırmak mümkündür. 

1. Ellerinde Osmanlı Tapu senedi bulunan
lar; 

2. Suriye'deki arazilerini kado'stralatıp ger
çek miktarı tesbit ettir dikten sonra Suriye 
Tapusuna bağlatanlar; 

3. Suriye'deki arazileri tapulu olduğu hal
de, Tapu senetlerini kaybetmiş olup, ellerinde 
tapu kayıtları bulunanlar; 

Bu üç grupa giren Türkler, Suriye deki iliş
kilerini çeşitli yönlerden devam ettirmiş ve il
gilerini kesmemişlerdir. Bunları da birkaç grup
ta toplamak mümkündür; 

1. Suriye'nin Fransızlar tarafından işgalin
den, Pasavan Rejiminin sona erdirilmesine ka
dar, Pasavan müessesesinden faydalanmak su
retiyle ve bilfiil çiftçilik ve ortakçılık) yapa
rak arazilerinden istifade edenler; 

2. Suriye'nin Fransız hâkimiyetine gir
mesinden sonra, arazisini muvazaa ile satan
lar (ara senedi ile satış, uzun vadeli kiralama) 

3. Üç - beş dönümlük bir ilgisinden veya 
karşı tarafta kalan akraibası ile münasebetle
rinden faydalananlar; 
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Suriye'de Toprağın Kamulaştırılması ; 

Suriye'de son yıllarda iktidarı ele geçiren 
siyasi teşekküler çeşitli sahalarda kamulaştır
maya gitmiş, bu arada toprağı kamulaştırmak 
amaciyle özel bir kanun çıkarmıştır. Bu kanu
nun uygulanmasına 1958 yılında başlanmıştır. 
Kanun Suluziraat ve âdi Ziraatte kullanılan 
arazi için taban ve tavan tesbit etmiştir. Bu ta
ban ve tavana göre Suriyeli ve yabancı uy
rukluların elindeki arazinin bir kısmı kamulaş
tırılmıştır. Bu arada Türklerden çok az sayıda 
ailenin ellerindeki arazinin tavanın üstünde ka
lan kısmı kamulaştırılmış, o da bedeli mukabi
linde, yani kendi vatandaşına, Suriye vatan
daşına uyguladığı Kanunu eksiksiz herkese 
uygulamıştır. Bunun dışında Türklerden hiç bir 
ailenin arazisi hakkında her hangi bir tasar
rufta-bulunulmamış, arazilerini Türkler ek-
kisi gibi işletmişleridir; 1958 de buna başlan
mıştır.-Demek ki, Suriyede kamulaştırma hare
keti 1966 da başlamadığı düşünülürse, yani 
Türk ailelerinin malları üzerinde tasarruf edil
diği bir iddia açıkça kalmıya mahkûmdur. Çün
kü Suriyöde toprak reformunun uygulanmasına 
1958 de başlanmıştır. Hükümet de bu kararı 
1966 da almıştır. 

Türk Hükümetinin tepkisi; Suriyöde yapı
lan Toprak reformu Türklerin büyük bir ço
ğunluğunun durumunda değişikliği gerektiren 
her hangi bir tasarrufa yol açmamıştır. Türk
lerin 1 milyon 350 bin dönüm arazisi var. Top
rak reformuna bunun ancak 35 - 40 bin dö
nümü giriyor. Kanunun öngördüğü tavanın 
üstündeki arazisi kamulaştırılan 3 - 5 Türk ailesi 
1966 yılında Türk Hükümetine başvurarak, 
sanki arazilerinin hepsine Suriye Hükümeti ta
rafından el konulmuş gibi dert yanmışlar ve bu 
sözde tasarrufun bütün Türklere uygulandığı 
intibaını uyandırırcasma mübalâğalı beyanda 
bulunmuşlardır. Meseleyi enine boyuna incele-
miyen ve bu konuda gerçek durum hakkında 
en ufak bir araştırma dahi yapmaya lüzum his-
setmiyen Türk Hükümeti, sanki Suriye'deki bü
tün ilişkilerimiz bir anda kayboluyormuş gibi 
boş bir vehmin içine girerek sözde misilleme ka
rarına 1966 da varmış ve bir kararname ile Su
riye Tilerin Türkiye'deki mallarına el koymuş
tur. Bunu haber alan Suriye Hükümeti, vatan-
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daşının hakkını koruma bakımından, Toprak 
Reformu Kanununun öngördüğü sınırları kaale 
almaksızın, istisnasız bütün Türk mallarına el 
koymuş ve oradaki Türkleri sınır dışı etmiştir. 
Suriye Hükümeti, aldığı kararla yalnız arazi
ye ve binalara el koymakla yetinmemiş, iğne
den ipliğe her türlü eşyaya ve zirai ekipmana 
ve idrak edilmiş veya edilmemiş mahsule de 
vaziyet etmiştir. 

Bu durum karşısında mağdur olan Türkler, 
Hükümet nezdinde teşebbüse geçmişler ve dert
lerine çare aramışlardır. Türk Hükümeti me
seleyi hukukî bir mesnede dayamak için Suri
ye'de ilgisi bulunan Türklerden beyanname is
temiştir. Ne hazindir ki, her iki tarafın el koy
ma kararının üzerinden geçen iki yıllık bir za
man parçası içinde, vatandaşlar, başta Dışişleri 
Bakanlığı olmak üzere, ilgili resmî makamlara 
başvurmuş, Hükümetin bu konuda nasıl bir 
hâl çaresi aradığını sormuştur. Ve kendilerine 
göre uygun buldukları çözüm yollarını sorum
lu makamlara iletmişlerdir. Bu arada Cumhu
riyet Halk Partisi Meclis Grupu da gereken 
müdahaleleri yapmış, fakat ilgililerden tatmin 
edici cevaplar alamamıştır. Ne gariptir'ki, Dış
işleri Bakanlığı, sanki her şeyi dört başı ma
mur bir şekilde halletmiş gibi, garip bir dav
ranışın içinde (Ben meselenin politik yönünü 
hallettim, bundan sonra benim yönümden ya
pılacak birşey kalmadı, bundan sonra durum 
Maliye Bakanlığını ilgilendirir) demekte hiç
bir sakınca görmemiştir. Böyle bir beyanla 
karşılaşan vatandaşlar, soluğu Maliye Bakan
lığında almışlar ve ilgililer nezdinde dertlerine 
çare aramışlardır. Ancak, buradan aldığı ce
vapta (Meselenin politik yönü henüz çözülme
miştir, biz yalnız 1062 sayılı Kanuna göre du
rumu tesbit ediyoruz, esasen Hükümetin bu ko
nuda belirli bir politikası yok, bize Suriyelilere 
ait malları mağdur vatandaşlara dağıtın desin
ler, derhal gereğini yapalım) şeklinde olumsuz 
cevap vermişlerdir. 

Bütün bunların yanında Hükümetin olum
suz ve ilgisiz tutumunu özetlemek gerekirse; 

1. — Hiçbir ciddî inceleme yapılmaksızın 
ve çok uzun bir zamana bağlı olan envanter 
çalışmalarına gidilmeksizin fevri ve acele kara
ra varılmıştır. 

2. — Beyanname verme süresi konusunda 
takibedilen yol gerçek hak sahiplerinin biran 
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önce rahata kavuşturulmalarını mümkün kıl-
mamıştır. 

3. — Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakan
lığı sorumluluğu birbirlerine atmakta yarışa 
girmişlerdir. 

4. — Vatandaşın teklif ettiği hal çarelerine 
ve gösterilen yollara itibar edilmemiştir. 

5. — Meselenin başından sonuna kadar Hü
kümetin izlediği olumsuz politika ile vatanda
şın haklı isteklerine karşı ilgisiz davranışı, ara
dan geçen iki yıllık bir zamanda meselenin 
hallini sağlıyacak olumlu te4birlerin bulunma
sını önlemiş ve geçimini yalnız Suriye'deki em
lâkinin işletilmesinden elde edilen gelirlerden 
sağlıyan binlerce Türk ailesi dileneriıez dilenci 
haline getirilmiştir. Şu anda büyük çoğunluğu 
Güney illerimizde, sınır boylarında oturan 
binlerce Türk vatandaşı açlık ve sefalet içinde 
çırpınmaktadırlar. 

Bunun yanında vatandaşların hakları zayi 
olduğu gibi, muahedelerle Türk Devletinin sağ
lamış olduğu haklar da Hükümetin aldığı bu 
yanlış kararla biranda ortadan kaldırılmış bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, gerek incelemesiz el 
koyma kararı alınmasından, gerekse gerekli 
ciddî tedbirleri zamanında almamasından ve 
devlet haklarını zayi etmesinden ötürü Dışişle
ri Bakanının asgari siyasi sorumluluğu orta
dadır. Gensoru önergemizin kabulü ile Anaya
samızın 89 ncu maddesi gereğince gündeme 
alınmasını yüksek oylarınıza arz ederim. Say
gılarımla. (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın 
Yahya Kanbolat, buyurunuz. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Gaziantep Milletvekili Sayın Ali ih
san Göğüs ile İstanbul Milletvekili Sayın Re
şit Ülker'in, Türk vatandaşlarına ait mallara 
Suriye Hükümetince el konulmasına, yanlış tu
tum ve davranışlarının sebebolduğu ıstıraplar 
dolayısiyle Dışişleri Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi üzerinde T. i. P. adına 
düşüncelerimizi açıklamak isteriz. 

Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin Tür
kiye'de bulunan taşınmaz ve taşınır - zâtı ve ev I 
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eşyası hariç - malları ile bütün hak ve menfaat
lerine 28 . 5 . 1927 gün ve 1062 sayılı Kanuna 
müsteniden Bakanlar Kurulunun 1 . 10 . 1966 
gün ve 7/7104 sayılı kararnamesiyle kabul ve 
Resmî Gazetenin 17 . 10 . 1966 gün ve 12 428 
sayılı nüshasında yayınlanan yönetmelik ge
reğince Hazinece el konulmuştur. 

Yönetmeliğin Resmî Gaaetedo yayınlanma
sından kısa bir zaman sonra, Hatay'ın Reyhanlı 
ilçesinde, Suriye uyruklu kişilerin taşınmaz 
ve taşınır maları üzerinde büyük yolsuzlukların 
yapıldığı söylentileri ortaya çıkmıştır. Büyük 
toprak sahibi Suriye uyruklu kişilerin, dönüm 
başına aralarında onar lira para toplıyarak sağla
dıkları altı milyon lira ile bu yolsuzlukları müm
kün kıldıkları söylentisi Hatay'da halk arasında 
gayet yaygındır. Suriye uyruklu kişilerin taşın-
nır maları üzerinde yapılan yolsuzluk söylen
tileri, Millet Meclisinde iki defa ve Senatomda 
da bir defa gündem dışı konuşma konusu yapıl
mıştır. 

Ayrıca Sayın Talât Köseoğlu, Hükümettin 
elkoyduğu Suriye uyruklulara ait toprakların 
kamulaştırılmasını öngören bir kanun teklifini 
hazırlamış ve Meclis Başkanlığına bir yıl önce 
vermiştir. Bütün bu söylentilere ve durumu 
aydınlığa kavuşturmak için gerek Millet Mecli
sinde ve gerek Senatoda yapılmış çabalara rağ
men Dışişleri Bakanlığının hâlâ derin bir sü
kûtu muhafaza etmesi çok manalıdır. Halbuki 
yolsuzluk söylentileri Hatay'da ayyuka çıkmış 
ve devlet olarak haysiyetimizi zedeler bir şe
kil almıştır. Nitekim içişleri Bakanlığı Emni
yet Genel Müdürlüğü 7 nci A. Şubesinin Hatay 
Valiliğine 3 . 1 . 1966 gün ve 71 194 - 5/9 -
144 072 sayılı yazısı, Suriye uyruklu kimsele
rin taşınmaz ve taşınır malları üzerindeki yol
suzluk söylentilerinden bahsetmekte; Devlet 
Üretme Çiftliğinin bütün araziyi alamıyacağma 
göre, halk arasındaki yolsuzluk söylentilerine 
bir son vermek gayesiyle, arazinin kamu ya
rarına istimlâkinin gerektiğine işaret etmek
tedir. Bu yolsuzluk söylentilerinin çıkmasına 
sebep, Dışişleri Bakanlığının Suriye uyruklu 
büyük mülk sahiplerini ısrarlı şekilde koru
maya yönelmesi ve Maliye Bakanlığının da bu 
istikameteki gayet tutarsız hareketidir. 

Suriye uyruklu kimselerin bir kısmı, akdet
tikleri muvazaalı kira mukaveleleriyle taşınmaz 
ve taşınır malarını Hazineden kaçırmışlardır. 
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26 . 10 . 1966 - 2 . 11 . 1966 günleri ara- | 
smda bakanlıklar arası yapılan uzun müzakere
ler sonucunda kaleme alman protokolda, Su
riye uyruklu şahısların malları, Devlet Üret
me Çiftliklerine Maliye tarafından kiraya ve
rilmesi hususu karara bağlandı. Nitekim Mali
ye Bakanlığı Hatay Valiliğine gönderdiği 
9 . 12 . 1966 gün ve 3232 - 45/0 - 27 508 sayılı 
telde, Suriye uyruklu kimselere ait arazilerin 
Devlet Üretme Çiftliğine teslimini ve ancak 
noter mukavelelerine itibar edilmesini emret
mişti, fakat yapılan baskılar sonucunda Maliye 
Bakanlığı ricat etmek zorunda kalmıştır. Ma
liye Bakanlığı Hatay Valiliğine gönderdiği 
ikinci bir emirde, Suriye uyruklu kimselerin 
akdettikleri mukavelelerde muhtar senetleri
nin de muteber addedilmesi gerektiğini ileri 
sürmüş ve üçüncü emirde de zilyetliğin kâfi 
görülmesini talebetmiştir. Ayrıca Maliye Bakan
lığı, müracaat eden şahısların nüfus durumu
na göre verdiği tutarsız kararlar mafialli dev
let idaresini felce uğratarak, Suriye uyruklu 
bâzı nüfuz sahibi kişilerin hem taşınmaz ve hem 
de taşınır mallarını Hazineden kaçırmalarını 
mümkün kılmış ve kira akdi konusunda yapı
lan muvazaalara bile bile göz yummuştur. Su
riye uyruklu şahısların bir kısmı muvazaalı no
ter senediyle arazilerini kiralamışlardır. Anka
ra'nın Nallıhan ilçesinden gelen ve Hatay'ı ha
yatında ilk defa gören bir şahıs takriben 6 400 
dönüm kadar araziyi kiraladığı iddiasiyle Mali
ye önüne çıkmıştır. Kararnamenin beşinci mad
desine dayanarak bu noter mukavelesinin doğ
ru olup olmadığının tahkiki daima mümkündür. 
Ayrıca halk, bu arazilerin Suriye uyruklu şa
hıs tarafından bizzat işletildiğini bilmektedir. 
Mahallî mal müdürlüklerine veya Maliye Ba
kanlığına ibraz edilen, Suriye uyruklu kimse
lerin taşınmaz ve taşınır mallariyle ilgili kira 
mukavelelerinin doğru olup olmadığı hususu
nun, kararnamenin beşinci maddesine dayana
rak gümrük idareleri ve pasavan kapılarında 
tahkiki mümkün iken böyle bir cihetten şid
detle kaçınılmıştır ve kararname hükümleri 
uygulanmamıştır. 

Suriye uyruklu şahıslar, ekseriya muhtar
ların tasdik ettikleri senetlerle taşınmaz ve ta
şınır mallarını Hazineden kaçırmışlardır. Bu 
yüzden çok gülünç tatbikatlar görülmüştür. | 
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Bir Suriye uyruklu kimse bu nevi mu
vazaalı senetle arazisini Türk uyruklu karde
şine kiraladı, bununla da kalmıyarak tarımsal 
araç ve gereçlerini, güya borçlu olduğu için 
kardeşi tarafından konulan haciz marifetiyle 
Hazineden kaçırdı. Diğer Suriye uyruklu kim
seler de böyle basit senetlerle arazilerinin bir 
kısmını ve tanmsal araçların tamamını, Türk 
uyruklu akrabalarına kiraladılar. Halbuki ibraz 
edilen bütün bu senetlerin sahte ve muvazaalı 

r 

olduğunu mahallî idareler bilmektedir. Maliye 
Bakanlığının tenakuzlu kararları ve istikrarsız 
tutumu, mahallî Devlet idaresini yolsuzluklara 
göz yumar hale getirmiştir. 

Suriye uyruklu kimseler tarafından akdedi
len mukavelelerde gösterilen kira hisseleri genel 
olarak yüzde 25 tir. Halbuki mahallî örfe göre 
bu kira hissesi yüzde 40 - 50 arasında değişmek
tedir. 

Tarımsal araç ve gereçler üzerinde akdedi
len kira mukaveleleri ise her türlü ciddiyetten 
uzaktır. Sulamada kullanılan demir borular ve 
hattâ artezîyen kuyusu malzemesi bile kira ko
nusu yapılmıştır. Muhtar mühürü ile tanzim 
edilmiş tarımsal araç ve gereçler üzerindeki bu 
nevi kira mukavelelerine değil, Türkiye'de, dün
yanın başka bir yerinde de raslamak mümkün 
değildir, înek, öküz ve danaların bile kira konu
su yapıldığı, bize ilgililer tarafından söylenmiş
tir. Borçlar Kanunundaki hükümler Türkiye'de 
mevcudolmıyan bir kira örfünü yaratma gü
cünde değildir. 

Dışişleri Bakanlığının Suriye uyruklu büyük 
mülk sahiplerini korumadaki İsrarı, Maliye Ba-* 
kanlığının bu istikametteki tutarsız hareketi so
nucunda, Suriye uyruklu büyük mülk sahipleri 
sahte senetlerle arazilerini tekrar işlemek imkâ
nına kavuşmuşlardır, fakat Suriye'de mal mülk 
sahibi bulunan vatandaşlarımız ise bu nevi bir 
himayeye mazhar olmadıkları için yoksulluğa 
mahkûm edilmişlerdir. Bu konuda bize gelen bir 
mektubun bâzı kısımlarını Yüce Kurula okumak 
isterim. Mektup şöyle diyor : «Hülmen köyü 
150 haneli bir köy olup, nüfusu 1 000 küsurun 
üzerindedir. Hudut, köyümüzün 100 metre Gü
neyinden geçer ve arazilerimizin % 75 i Suriye 
tarafında kalmıştır. Suriye tarafında bulunan 
10 000 dönüm deşti tarla, 50 000 kök üzüm, 
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20 000 ağaç fıstık, 10 000 ağaç zeytinin değeri 
3 000 000 Tl. üzerindedir. Şimdi köyümüzün hiç 
arazisi kalmamıştır. 150 haneli köy işsizdir güç
süzdür, aç bîilâçtır. Defalarca bütün ilgili mer
cilere müracaatta bulunduk, bizlere müspet, 
menfi bir cevap dahi vermemektedirler. Ya top
raklarımıza kavuşalım veya yerine bizlere top
rak verilsin. Hudut boyunda bizim gibi yüzlerce 
köy, yüz binlerce köylü aynı akıbet ve aynı ıstı
rap içinde bulunmaktadır. Bize yardım ediniz. 
Âhu vahimiz göğü tutmaktadır.» 

işte Nizip ilçesi Hülmen köyünden gelen 
mektup böyle demektedir. 

Dışişleri Bakanlığının Suriye uyruklu büyük 
mülk sahiplerini koruması ve Maliye Bakanlı
ğının bu konudaki geniş hoşgörüsü sonucunda 
Suriye uyruklu büyük mülk sahipleri tarımsal 
araç ve gereçlerine tekrar sahibolmak imkânını 
bulmuşlardır, ama buna karşı sınır boyunda ya
şayıp Suriye'de mal, mülk sahibi olan binlerce 
vatandaşımız yoksulluğa mahkûm edilmiştir. 

Ancak, meselenin önce bir Meclis araştırması 
ile aydınlığa kavuşturulmasını temenni ederdik 
Şu halde önergenin Meclis araştırması şekline 
döndürülmesi halinde destekliyeceğimizi açıklar 
ve Yüce Kurula saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Fethi Çelikbaş. 

Buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA FETHÎ ÇELlKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; şu anda müzakere konusu edilen gensoru 
önergesi, Suriye'de emlâki, emvali bulunan Türk 
Vatandaşlarının menfaatlerinin niçin bugüne 
kadar korunmadığının öğrenilmesini istihdaf et
mekte ve bunda sorumlu görülen Dışişleri Baka
nı hakkında bir gensoru açılmasını istemekte
dir. 

Suriye'de emlâki olan Türk vatandaşlarının 
menfaatlerinin korunması, konusu, G. P. nin ge
rek Millet Meclisinde, gerekse Cumhuriyet Se
natosunda öteden beri üzerinde durduğu ehem
miyetli konulardan biridir. Filhakika bu konu
da gündem dışı yapılan konuşmalar, yazılı soru
lar ve nihayet geçen yıl 1968 yılı Bütçesinin 
müzakeresi sırasında; Başbakanlık Bütçesinin 
müzakeresinde ve Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresinde Hükümete tevcih edilen sualler 
maalesef bugüne kadar tatmin edici bir uygula

maya girilemediğini göstermektedir. Halbuki, 
yazılı bir soruya verilen cevapta, meselâ den
mektedir ki; Hükümetimiz Suriye Hükümetiyle 
olan emlâk ihtilâfının müzakere yolu ile halli 
için teşebbüslerine önemle devam edegelmiş, an
cak bunlardan bugüne kadar müspet bir netice 
alınamamıştır. Bu, 1967 yılının ilk aylarına Tas
lamaktadır. Aynı suretle, 1968 yılı Bütçesinin 
müzakeresi sırasında da, yine Cumhuriyet Sena
tosunda bu konuda konuşan Hatay G. P. eski 
Senatörü Zeki Islâmoğlu'na verdiği cevapta Ma
liye Bakanının, görüşme üzerinde bir mutaba
kat hâsıl olduğu, fakat bugüne kadar her han
gi bir müspet netice hâsıl olamadığı merkezin
deki beyanından ibarettir. E; bütün bu gündem 
dışı konuşmalara verilen cevaplar, yazılı soruya 
verilen cevap ve bütçe müzakeresi esnasında 
vâki cevaplar göstermektedir ki, yara kanamak
tadır ve Suriye'de emvali ve emlâki olan Türk
lerin mağduriyetini giderecek her hangi bir 
müspet bir netice bugüne kadar hâsıl olmuş bu
lunmaktan şok uzaktır. Bütün bu sebeplerle öte
den beri üzerinde durduğumuz bir konunun her 
yönüyle açıklanmasına imkân verilmesi maksa
dını gözeterek G. P. Grupu, gensorunun günde
me alınmasına müspet oy verecektir. 

Mâruzâtım budur, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Grup adına başka söz istiyen?.. 

Buyurun, Sayın Ülker, C. H. P. Grupu adına. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 

(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Suriyelilerin mallarına Türkiye'de el kon
ması ile ilgili gensoru önergesi hakkında C. H. P. 
Grupunun görüşünü arz etmek istiyorum. 

öteden beri Suriye sınırlan içerisinde Türk 
vatandaşlarına ait büyük miktarda gayrimen
kul, menkûl, hak ve menfaatler, ekonomik 
değerler bulunmaktadır. Türklerin Suriye'
deki hak ve menfaatlerinden ve mülklerinden 
faydalanmaları öteden beri esas olarak pasavan 
düzeni ile gerçekleştirilmektedir. Suriye Hü
kümeti toprak reformunu gerçekleştirme amacı 
ile kanun çıkarmış ve 1958 yılından itibaren 
bu kanunu uygulamaya başlamıştır. Kanun zi
raat çeşitlerine göre toprak büyüklüklerini tes-
bit etmiştir. Belli edilen bu esaslara göre belli 
miktarı aşan kısmı kamulaştırmıştır. Bu ara
da Türklerin de bâzılarının toprakları kamulaş-
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tınlmıştır. Bu kamulaştırmadan mahdut ve 
pek az sayıda Türk ailesi mağdur olmuş bulun
duğu halde, muhtemelen mağdurların kendi 
haklarını elde edebilmeleri için Suriye'de malı 
hak ve menfaati bulunan bütün Türk ailelerinin 
mağdur olduğu intibaını yaratmaları veya ileri 
sürülen başka sebeplerden ötürü - ki, biraz 
sonra onu arz edeceğim - işin esası ciddî olarak 
incelenmeden, yahut da bilinerek veya istene-
rak, sözde misilleme kararı alınmıştır. 

1 .10 . 1966 tarih ve 6/7104 sayılı Bakanlar 
Kurulu karan ile, Suriye uyrukluların malla
rının tesbiti ve bu mallara el konulması hakkın
da yönetmelikle, Suriye uyruklu bütün özel ve 
tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan taşınmaz ve 
taşınır, zatî ev eşyası hariç, malları ile, bütün 
hak ve menfaatlerine 28 . 5 . 1927 tarih ve 
1062 sayılı Kanun hükümleri gereğince Hazine
ce el konulmuştur. 

Buna karşılık Suriye Hükümeti de Suriye'
deki bütün Türk mal ve haklarına el koymuş
tur. Büyük çoğunluğu Güney illerimizde, sınır 
boylarında oturan binlerce Türk ailesi bu yüz
den açlık ve sefaletle pençeleşmektedir. Mal ve 
mülk sahiyken, alınan karar neticesinde, ay
rıca bu kararın tatbikatında tutulan adaletsiz 
yol sebebiyle sefalet ve yoksulluk şu anda dahi, 
2,5 sene geçmiş olmasına rağmen, devam ede-
gelmektedir ve ufukta da her hangi bir ciddî 
tedbir gözükmemektedir. 

Gensoru önergesinde yukarda kısaca özetle
nen olaylar dolayısiyle yani, incelemesiz veya 
gereksiz elkoyma dolayısiyle Türk vatandaşla-
rınnı hak ve menfaatlerinin haleldar edilmesi 
ve sonradan gerekli tedbirleri almamadan do
layı Dışişleri Bakanının siyasi sorumluluğunun 
tesbiti istenmektedir. 

0. H. P. Grupu olarak gerçekten Dışişleri Ba
kanının sorumlu olduğu kanısındayız. 

öne ehemmiyetle ifade edelim ki, idari mek
tup pasavan belgesi 21 Ekim 1921 tarihli Ankara 
ttilâfnâmesinin öngördüğü sınır rejiminin gerek
leridir, halen bu karar alınmadan evvel tatbik 
edilen rejim. Lozan Anlaşması bu ahdî durumu 
korumuş ve dokunmamıştır. 3 u yola gitmekle 
yani elkoyma kararını almakla Hükümet mu
ahedelerle tanınmış Devlet haklarını ortadan 
kaldırmıştır. 28 Mayıs 1928 tarih ve 1062 sa
yılı Hudutları dâhilinde tebamızın emlâkine 

vazıyededen devletlerin Türkiye'deki tebalannın 
emlâkine karşı mukabele bilmisil tedabiri itti
hazı hakkındaki Kanunun 1 nci maddesindeki 
esaslar dâhilinde elkoyma muamelesi yapılmış
tır ; kararnameden bunu anlamaktayız. 1062 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi, «idari mukarrerat 
veya fevkalâde veya istisnai kanunlarla Türkiye 
tebagının hukuku mülkiyetini kısmen veya ta
mamen tahdideden devletlerin Türkiye'deki te-
basının hukuk mülkiyeti dahi İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle Hükümet tarafından mukabele 
bilmisil olmak üzere kısmen veya tamamen tah
dit ve menkulât ve gayrimenkulâtma vaziyed 
olunabilir.» demektedir. 

Hükümet böyle bir karar almadan önce bu 
kanundaki unsurları araştırmak zorunda idi. 
Fevkalâde ve istisnai kanunlarla Türk uyruk
luların mülkiyet hukukunun ihlâl edildiğinin 
kesin bir surette tesbiti gerekirdi. Bu noktada 
bir açıklığa sahip değiliz. 

Gene Hükümet böyle bir karar almadan ön
ce Suriye'de hak ve menfaati bulunan kaç va
tandaş malına toprak reformu dolayısiyle el ko
nulmuş olduğunu araştırmak zorundaydı. Bun
dan sonra da bir mukabele bilmisile giriştiği 
takdirde bunun sonuçlarının Türk vatandaşla
rına zarar verip vermiyeceğinin muhasebesini 
yapmak mevkiinde idi. Hükümetin böyle bir 
incelemeye girişmediği ortadadır. Bunun en 
açık ve kesin belgesi ise 6 . 7 . 1967 tarihinde 
Gaziantep Milletvekili Sayın Ali thsan Göğüs 
tarafından sorulan yazılı soru ve bu soruya 
4 . 11 . 1967 tarihinde Sayın Bakan tarafından 
verilen cevaptır. 

Soru şu idi: «Geçen Sonbaharda 1966, Tür
kiye ile Suriye hükümetleri tarafından karşı
lıklı olarak elkonulan Türkiye ile Suriye uy
ruklulara ait arazi miktarı nedir?» Cevap; ya
zılı sorudan, üst tarafını geçiyorum : «Bu se
beple gerek Türklerin Suriye'de, gerek Su
riyelilerin Türkiye'de mevcut menkul ve gayri
menkul mal, hak ve menfaatlerinin cins, mik
tar ve kıymetleri hakkında kesin bir açıklama
da bulunmak henüz mümkün değildir.» 

ister bu soru gerçek anlamında anlaşılsın 
yani, Sayın İhsan Göğüs'ün sorduğu mânada; 
«(Biz kararı almadan evvel durum ne idi?» mâ
nasında olsun, isterse, «Karar alındıktan son
ra nedir?» anlamına gelsin, her iki halde de 
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burada bilgi olmadığı, ciddî (bir bilgiye Hükü
metin sahibolmadığı ortadadır. Bakanlığın mik
tar ve değer ve mağdur vüsati bakımından 
bir inceleme yapmaksızın işe giriştiği ve bin
lerce Türk vatandaşını perişan ederek Türk
lere ait yüzmilyonlarca lira - milyar dememek 
için yüzmilyonlarca diyorum - ile ölçülebilecek 
servetin elden çıkmasına ve fiilen kullanılmaz 
hale gelmesine sebebolduğu ortadadır. 

Bu arada ve bu konuda yaygın bir iddia da 
şudur; benden evvel konuşan hatipler de bu
na temas ettiler. Bâzı sınır olaylariyle kaçak
çılığın önlenebilmesi maksadından hareket edi
lerek Güney - Doğu illeri valileri 21 Temmuz 
1966 tarihinde Hatay Valisinin başkanlığında 
toplanmışlar; Gaziantep, Urfa, Mardin, Ha
tay valileri. Üç gün süren toplantılar sonucun
da Hükümete bâzı tavsiyede bulundukları, bu 
tavsiyeler arasında : 1) Türkiye ile Suriye 
arasında toprak tasfiyesine gidilmeli, 2) ida 
ri makamlarca verilen mektuplarla giriş - çı
kış yasaklanmalı, pasaport mecburiyeti kon
malı ; 3) Pasavan (belgesine son vermeli, şek
lindeki hususların bulunduğu ve bu tavsiyelere 
uyularak kaçakçılığı önlemek için bu yola gi
dildiği iddiası vardır. Ne dereceye kadar doğ
rudur veya değildir, fakat biz bu iddianın da 
üzerinde durmak zorundayız, halk arasında 
konuşulan, bilinen bu iddianın da üzerinde dur
mak mevkiindeyiz. Böyle bir sebeple dahi el
koyma muamelesine girişmek tamamen hatalı 
bir hareket olur. 

Önce şunu belirtelim ki, öteden beri kolay 
yöneticilik yapmak istiy enler sınır rejimini 
tam kavrayamamışlardır. Kaçakçılık ekonomik 
ve aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Bu 
gibi sathî tedbirlerle kaçakçılığın önlenmesine 
imkân yoktur. 

İkinci olarak, 1956 yılından itibaren sını
rın 600 kilometre boyunda, 500 metre genişli
ğinde mayınlanması hiçbir işe yaramamıştır. 
Elkoymadan bu yana 2,5 sene geçmiş olduğu 
halde kaçakçılık azalmamış, belki artmıştır. 
Belki değil muhakkak artmıştır, ama belki kay-
diyle konuşuyorum. Böyle bir tedbire gidilse 
bile her şeyden evvel bu tedbirin doğuraca
ğı sonuçların bilinmesi, bunun için de bir en
vanterin yapılması zorunluluğu aşikârdır. Bu
nunla şunu kasdediyoruz; ister kaçakçılıktan 
dolayı, bilmiyoruz belki Hükümet; «Biz ka-
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çakçılıktan dolayı almadık» diyecektir, ister 
kaçakçılıktan dolayı bu yola, elkoymaya gidil
miş olsun, isterse kaçakçılıktan değil de ka
rarnamede belirtildiği gibi, mukabele bilmisil 
olarak elkoymaya gidilsin, her ikisinde de böy
le bir halde bir envanterin yapılması, Türk 
hakları ve alacaklarının ne kadar olduğunu, 
Suriyelilerin hak ve alacaklarının ne olabilece
ğini, Türkiye'deki mallarının ne olabileceğini, 
menkul ve gayrimenkul mallarının ve böyle 
bir elkoyma halinde ne gibi oyunlara, düzen
lere, kaçak muvazaalı yollara gidecekleri ve 
bundan Türk vatandaşlarına ve Türkiye'ye 
ne neticeler doğacağını siyaset mevkiinde bulu
nanların hesaplamaları gerekirdi. İster o se
bepten olsun, ister şayia halindeki sebepten 
olsun, bunların yapılmamış olduğu ve bugün 
biraz evvel temas ettiğim Türk Devletinin hak
kının yanında Türk vatandaşlarının haklarının 
da zarara uğradığı aşikârdır. 

Bundan gayrı bu tedbirlerin esası hakkında 
görüşümüzü böylece ifade ettikten sonra, bu 
tedbirler alındıktan sonra dahi, biraz evvel 
önerge sahibi arkadaşımızın ve onu takiben 
konuşan hatip arkadaşlarımızın da ifade ettik
leri gibi, Hükümetin tedbirleri ciddî olmamış
tır. Mecliste her kanattan arkadaşların gerek 
sözlü sorular, yazılı sorular, bütçe müzakere
leri dolayısiyle gerek Mecliste ve gerekse Bütçe 
Komisyonunda yaptıkları uyarmalar hiçbir ne
tice vermemiştir ve gerçekten bu konuda bü
yük suiistimal yapıldığı her tarafta bilinmek
tedir, Türkiye'nin her tarafında bu suiistimal
ler bilinmektedir. 

Bu arada işin ne kadar gevşek tutulduğunu 
anlatmak için şu noktayı da ifade etmek isti
yorum : 

Bir defa Türk Hükümetinin elkoyma kara
rı sızmıştır, zamanından evvel öğrenilmiştir 
ve bu öğrenme neticesinde Türkiye'deki Suri
ye uyruklular, biraz evvel konuşan hatip arka
daşımızın da ifade ettiği muvazaalı yollara git
mişlerdir. Yani birtakım eşlerine, dostlarına, 
yakınlarına, güvendikleri kimselere kiraya 
vermişlerdir, kiraları düşük göstermişlerdir ve 
haricen aradaki farkı muhtelif yollarla elde 
etmektedirler. Yani bizim Hükümetimizin koy
duğu tedbirden kendilerini bir muvazaa ile 
kurtarmış durumdadırlar. Daha hazin bir olay 
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olarak; Suriyeliler yine bu haberi, elkoyma 
haberini vaktinden önce, elkoymadan evvel ha
ber aldıkları için, burada bulunan ekipmanla
rını, yani ziraat ekipmanlarını, traktörlerini 
ve yükte hafif, pahada ağır ne götürebilirlerse 
Hükümetin elkoyma kararından evvel bir (kıs
mını resmen, bir kısmını kendi buldukları gay-
rimeşru usullerle Suriye'ye aktarmak imkânını 
bulmuşlardır. Bunun tesbiti pasavan kapıla
rının kontrolü ile mümkündür. Çünkü bunlar 
çıkarken parayı belki kaçırarak çıkarmışlar
dır ama, traktörlerini pasavan kapısında kay
dettirmek suretiyle, ekipmanlarını pasavan ka
pısında kaydettirmek suretiyle çıkmışlardır ve 
bugün Cüvegözü, Tibil, Nusaybin ve diğer pa
savan kapılarındaki ıçıkış defterleri tetkik edil
diği zaman nasıl birdenbire bu elkoyma kara
rının evveline tesadüf eden tarihlerde nasıl 
dışarıya bir kaçırma olduğu ortadadır. Buna 
mukabil Türk vatandaşlarının hiçbir şeyden, 
Suriye Hükümetinin aldığı karardan haberleri 
olmamış ve bir iğne bile Suriye'den Türkiye'
ye getirmek imkânını bulamamışlardır. 

Kira konusunda da tedbirler arasında 1062 
sayılı Kanun böyle bir elkoyma halinde alınacak 
tedbirin özünü de, esasını da göstermiştir: «Va-
zıyed edilen emvalin varidatı ve ledelicap tasfi
yelerinden mütevellit hasılatı vesikaya istinaden 
ispat edecekleri zarar nisbetinde zarar gören 
Türk tebasma tevzi olunur.» Bu arada Türk 
Hükümeti; perişan, yani varlık içinde yoksul
luğa düşen, sefalete düşen ve ölümle karşı kar
şıya bulunan bu vatandaşlara tedbir olmak üze -
re bir karar almıştır; 20 dönüm ilâ 200 dönüm 
arazi aile başına kiralanması, yani bunlara ter
ci han Suriyelilerin Türkiye'de elkonulmuş mal
larından. Bununla bir aile geçinecek; bu mıntı
kaları bilenler böyle bir miktarın nasıl yetersiz 
olduğunu takdir ederler, bundan dolayı da bu 
tedbir dahi işlememiştir. Teferruatına girmiyo
rum, ümidediyoruz ki önergenin gündemde alın
malını Yüce Meclis kabul edecektir, o takdirde 
daha fazla tafsilâta girmek imkânına sahibolaca-
ğız. 

Netice olarak gerek incelemesiz ve Devlet ve 
vatandaş haklarını ortadan kaldıracak elkoyma 
karan alınmasından ve gerekse ciddî uygulama 
tedbirlerini zamanında almamaktan ötürü gen
soru önergesinin gündeme alınmasına C. H. P. 

G-rupu adına Yüce Meclisten talebediyoruz. 
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Talât Köseoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT KÖSEOĞLU 
(Hatay) — Çok muhterem arkadaşlarım; öner
ge sahipleri, Suriye'de arazisi olan Türk vatan-
daşlannın ve Türkiye'de arazisi olan Suriye va-
tandaşlannın arazi rejimi konusundaki yanlış 
davranışlar neticesinde Türk Hükümetinin al
mış olduğu 1 Ekim 19&6 tarihindeki kararname 
sonunda Suriye ̂ de arazisi bulunan Türk vatan
daşlarının büyük mağduriyete uğradığı ve dola-
yısiyle Türkiye'nin beynelmilel anlaşmalara ria
yet etmediği şeklinde burada önergelerinde izah 
ettiler ve bu durum karşısında Hükümetin siyasi 
sorumluluğu üzerinde durdular. 

Çolk muhterem arkadaşlanm şunu arz ede
yim ki, önerge sahipleri maalesef bu konuyu 
ciddiyetle tetkik etmemişlerdir, bu konu üze-
rinide ciddiyetle durmamışlardır, sebebini şimdi 
izah edeceğim. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, ıSuriye ile Tür
kiye arasında hudut rejimini, Türklerin Suriye'-
deki arazilerinin ve Suriyelilerin Türkiye'deki 
arazilerinin nasıl işletileceği hakkında elimizde 
ana, temel bir mukavele, bir andlaşjma vardır; 
1921 tarihli Ankara İtilâf namesi. Şimdi bu iti-
lâfnaımeyi belirtmeden ve taraflann davranışla
rını belirtfcmeden hemen gensoru önergesi sahip 
lerinin kanaatine sahibolmak, yani gensoru 
açılmasını istemek mümkün değildir. Bu bakım
dan 1921 Ankara İtilâfnamesi bu konuda ne de
mektedir, özet olarak arz edeceğim, yüksek 
huzurunuzu fazlaca meşgul etmiyeceğim, özet 
olarak bu noktalara temas ederek tatbikatı da 
kısaca belirteceğim ve kimin bu andlaşmalara 
riayet etmediğini de burada belirteceğim. Bun
dan sonra tatbikatta bâzı kusurlar olmuştur; on
ları da izah edeceğim, bunlan da çekinmeden 
izah edeceğim. 

Şimdi 1921 Ankara itilâf namesi der ki; 
«Türk vatandaşlannm Suriye'de arazisi var 
ise, bu arazisini Türkiye'deki arazisi imiş gibi 
serbestçe kullanabilecek, gümrük resmi ver-
miyecek, mahsullerini dilediği an, dilediği şe
kilde kenidi memleketine getirebilecek ve Su
riye vatandaşı da, Türkiye'de arazisi var ise, 
bu anlaşmaya göre serbestçe kendi vatanında 
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imiş gibi orayı sürecek, ekecek, biçecek, mahsu
lünü de hiç bir vergi ve sair formaliteye tâbi 
tutulmadan kendi memleketine çekebilecektir.* 
Anlaşmanın temel hükümleri bu. Bu anlaşma
ya Suriyeliler maalesef bidayetinden sonuna 
kadar riayet etmemişlerdir. Eğer Hükümeti
miz 1062 sayılı Kanuna göre bu tedbiri alma
mış olsaydı o zaman Hükümet hakkında gen
soru açmak mümkün olacaktı. Nasıl tatbik et
mişlerdir; onu kısaca izah etmeye çalışacağım. 

Bir defa Suriyeliler Türkiye 1de gayet ra
hatlıkla kendi arazilerini işletmişler, idrak et
tikleri mahsulleri tamamen Suriye'ye götüre-
bülmişler, hattâ fiyat farklarını biraz düşüre
rek biraz daha fazlasını götürebilmişlerdir. 
Hiç bir sıkıntıları olmamıştır. Hudutlarda 
pasavan mevzuunda en ufak bir sıkıntıları 
olmamış, makinalarını getirebilmişler, rahatça 
sürebilmişlerdir. Bendeniz bir hudut şehrinde 
oturan insan olarak bunların nasıl çalıştıkla
rını yaıkmien bilirim ve benim de Suriye'deki 
araziyle ilgim var, onları da bilirim. Bu ba
kımdan böyle işin en ince noktalarını, tefer
ruatını çok yaikınen bilen bir arkadaşınız ola
rak sizlere izah edeyim Sayın Parlâmento üye
leri, Suriyeliler bu konuda yıllarca hatta 1940 
dan bu yana bizi istismar etmişler, kendi mal
larını götürdükleri gibi 3 misli, 4 misli fiyat 
farklarından dolayı da her sene öz mallarımızı 
götürmüşler. Suyumuzdan, havamızdan, top
rağımızdan istifade etmişler, biz onlardan bir 
kuruş istifade edememişiz. Kendi amelelerini, 
kenJdi vatandaşlarını getirmişler, pamuklarını, 
buğdaylarını toplamışlar, fakat biz bir milyon 
dönüm arazimizden -bunların 400 bin dönüm 
arazisi varldır, doğrudur 400 veya 500 bin dö
nüm, bizim de orada bir milyon dönüme ya
kın arazimiz varldır- onlar yüzbinlerce ton gö
türmüşlerdir, buna mukabil biz oradan üç bin 
ton, beş bin ton mal getirmişizdir. Bunun se
bebi, Suriyet Hükümeti bu konuda çok açık
göz davranmış, bütün iktidarlar devrinde bizi, 
aldatmış, orada bulunan toprak sahiplerine 
müşkilât göstermişler, zorluklar göstermişler
dir. Basit bir misal vereyim. Pasavanı olan 
bir Türk vatandaşı Suriye'ye geçerken hiçbir 
malını, zirai hiçbir aletini geçirmeye imkân 
bulamaz, imkân vermezler. Halbuki anlaşma
ya göre bütün zirai aletlerini geçirmeye yetkisi 
vardır. 
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İkincisi; bu adamlar fişlidir, Suriye Hükü
metini devirmek için, eğer işlerine gelmiyorsa 
bu adam casustur, hainidir şeklinde alnı dam
galı bir fişlidir, kendi arazisine gidemez, köyü
ne gidemez ve mecbur olur oradaki bulunan 
Suriyeli bir dostiyle, ahbabiyle anlaşarak yok 
paJhasına onu oraya devreder. Bir milyon dö
nüm araziye sahibolan Türk vatandaşları, bi
raz evvel önerge sahipleri izah ettiler dediler 
ki; bu mübalâğalı rakamdır, çok düşüktür, 
fiilen çok azdır. Bu mübalâğalı rakam değil
dir, gerçektir, tapudaki malımız budur. Bir 
milyonun üstünde olmasına rağmen fiilî durum, 
elimizde cidden çok az kalmıştır, bu gibi se
bepler yüzünen, bu gibi zorlamalar yüzünden, 
bu gibi tazyikler yüzünden. Suriyet Hükümeti 
Türk vatandaşlarına yani Suriye'de arazisi olan 
Türklere çok çirkin muamele yapmışlardır. 
Dövmüşlerdir, paralarını almışlardır, parayı 
kaçırmamışlardır. Hiçbir zaman mahsulünü 
Türkiye'ye geçirmeye izin vermemişlerdir, yok 
pahasına almışlardır, işkence, eziyet hattâ sı
kıştıkları zaman kara leke, kaçakçı demişler
dir, hapishanelere atmışlardır. Öyle durum
lar olmuştur ki Suriye'de arazisi olan Türk va
tandaşları Suriye'ye gitmektense oturduğum 
yerde bana ne verirse diye avucunu açmıştır 
Suriyelilere. Bin dönüme üç lira, on lira para 
almıştır ve Suriye'nin yüzünü dahi görmemiştir, 
bu yüzden oradaki arazilerimiz, emlâklerimiz 
heder olup gitmiştir. 

Şimdi döneceğim tekrar meselemize. Anlaş-
maida ne nediyor? Bir Türk Suriye 'deki arazisi
ni Türkiye'de var imiş gibi kullanacak. Yani 
hiçbir talhdide mâruz kalmıyacak ve Suriye Hü
kümetli bu gayrimenkuller üzerinde hiçbir ta
sarrufta bulunmak yetkisine sahip değildir bu 
anlaşmaya göre. Yani kendi öz vatanmdaki re
jimi bu topraklar üzerinde tatbik etmek de müm
kün değildir eğer anlaşma var ise, anlaşma hu
kukî bir kural ise. Fakat bunlar hukukî kura
la hiçbir zaman riayet etmezler. 1958 senesin
de önerge sahiplerinin izah ettiği gibi, sosyalist 
bir idare geliyor, orada toprak reformu adı al
tında kendi vatandaşlarına tatbik etmesi gere
ken bir kanunu bu Anlaşmaya rağmen, Lozan 
Anlaşmasına rağmen, 1921 Ankara İtilâfnamesi-
ne rağmen, Türk vatandaşlarına tatbike yelte
niyor. önerge sahipleri arkadaşlarım tetkik bu-
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vurmamışlar, diyorlar ki; Suriye'de arazisi bu
lunan Türk Vatandaşlarının pek azı mağdur ol
muştur. Katiyen doğru değildir arkadaşlarım. 
Yalnız Hatay'da benim bildiğim, milletvekili ar
kadaşlarımın bildiği, 3 - 4 aile vardır W, bugün 
onların yalnız 200 bin dönümün üstünde arazisi 
hiçe gitmiştir, yalnız üç ailenin. Bu ailelerin 
isimlerini dahi burada verebilirim, bildiğimiz 
aileler bunlar. Yüzbinlerce dönüm arazileri bun
ların elinden bu kanunun tatbikatından sonra 
alınmıştır. Gerçi onlara bir miktar bırakılmış, 
bir miktar arazi yani taban - tavan arasında bir 
kısım arazileri bırakılmış, doğrudur ama bi
raz evvel izah ettiğim sebeplerle yani tatbikat
taki bulunan onların kötü niyetleri sebebiyle o 
arazileri dahi normal çalıştıramamışlar ve Tür
kiye'ye hiçbir suretle para, döviz geçimlerini 
temin edecek miktarda geçirememişlerdir. Eğer 
getirebilmişlerse emin olun arkadaşlarım ora
daki bulunan Suriyelilerle gizli anlaşmaları ve
ya içten saklı menfaatler temin etmek suretiyle 

olmuştur. Yani kaçakçılığa tevessül etmek su-' 
retiyle olmuştur. Yoksa Suriye Hükümeti hiç
bir zaman kendi hudutlarında bulunan Türk 
mallarını rahatlıkla çalıştırmamıştır, bu yerleri 
Suriyelilere maletmeye çalışmıştır, dağıtmıştır. 
Mukaveleyi tamamen yok etmiştir. Mukavele 
tek taraflı işletmekte, Suriyeliler bu mukavele
yi baltalamakta, Türkler bu mukaveleye riayet 
etmekte. 

Bendeniz geçen sene, evvelki sene burada bir 
sözlü soru vererek sordum. Sayın İçişleri Ba
kanı Meclise malûmat verdiler. Buradaki ra
kamlar şu; çok korkunç. Ben dedim ki; Türk
lerin Suriye'de, Suriyelilerin Türkiye'deki ara
zilerinden ne menfaatler temin ediliyor karşılık
lı? Verdiği cevapta; bire beşyüz. Benim ara
zim orada bir milyon, Suriye'nin arazisi burada 
400 bin. Onlar bir milyon kazanç temin edi
yorlarsa ben on bin. Bu şekilde rakamlar Mec
lis zabıtlarında mevcuttur, bunların detaylarını 
burada vermek mümkün değildir. Bu bakım
dan şunu arz edeyim M, Suriyeliler bidayetten 
sonuna kadar bu anlaşmalara riayet etmemişler 
ve bu sebeple son çıkartmış olduğu Toprak Re
formu Kanunu ile de arazinin mülkiyetini de 
artık ellerinden almışlar. Bu vaziyet karşısında 
Hükümetimizin ne yapması gerekir? Elbette ki 
eldeki mevcut - o anlaşma dahi olmasa - bey
nelmilel kaidelere, beynelmilel hukuk kuralla-
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rina uyarak mukabele, bilmisil yapmaya mec
burdur. Bunu yaptığı için Hükümeti takdir et
mek lâzım, Hükümeti tenkid değil. 1062 sayılı 
Kanuncuna geniş çapta cevaz vermekte, 1062 
sayılı Kanuna dayanarak Suriyelilerin Türki
ye'deki arazilerine de el koymuştur, bunda hak
lıyım. 

Ancak önerge sahibi arkadaşlarım ve ben
den evvel konuşan arkadaşlarım gayet haklı 
olarak tatbikattaki bâzı eksiklikleri beyan et
mişlerdir, doğrudur. Bendeniz de aynı şikâyeti 
yapmaktayım. Tatbikatta bâzı eksiklikler ol
muştur. Bu, kanuni mevzuat eksikliğindendir. 
Hükümetin elinde mevcut kanun bu konuyu 
halledecek mahiyette değildir. Bu konuda ne 
gibi tedbirlerin alınması hakkında Meclis araş
tırması şeklinde bir tahkikatın fayda doğuraca
ğına inanmaktayım. Ama, bu Hükümet normal 
vazifesini yapmıştır diye bir gensoru şeklinde 
Meclise getirilmesini yadırgamaktayız. Bir Mec
lis araştırması mümkündür, araştıralım, Suriye 
arazilerine ne gibi bir rejim tatbik edeceğiz, ne 
gibi bir tedbir alacağız? Bunlar yerindedir, bun
dan hiçbir suretle grupumuz çekinmiyecektir 
ve çekinmemesi de lâzımdır. Çünkü biz hakika
ten Suriyelilerin Türkiye'deki bulunan arazile
rinin rejimi hattâ umumi politikamız hakkında 
bir umumi araştırma mümkündür. Bunları tet
kik edebiliriz ve faydalı bir neticeye bağlıyabi-
liriz, ama Hükümet vazifesini yapmıştır, Hükü
met yerinde bir tedbir almıştır. Hükümet bu ted
biri almasa bir siyasi sorumluluğu var idi. Çün
kü mevcut anlaşmayı bidayetten sonuna kadar 
ihlâl eden Suriyelilerdir. Hattâ Suriyeliler her 
yönüyle bu mukavelenin daha ilerisine gitmekte
dir. Hepiniz bilmektesiniz, bugün Suriye hari
tasına bakınız, Hatay içinde kalır.. O kadar fe
na fikirli bir politika takibetmekte, hem haricî, 
hem dahilî.. Bu kadar kötü niyetli olan bir 
komşumuzun bu kadar fena davranışlarına kar
şı Hükümetin almış olduğu bir tedbir yerinde
dir. Ama bu tedbir kâfi midir, tatbikat eksik 
midir, Suriyelilerin hakikaten arazileri Türk 
vatandaşları tarafından işletilmekte midir, bir
takım muvazaalar suretiyle bu araziler icara ve
rilmiş ve Suriyelilerin cebine kaçmakta mıdır? 
Bunlar tahkik mevzuudur. Bunlar inceleme mev
zuudur ve bir araştırma mevzuudur, bir gen
soru mevzuu değildir. O bakımdan grupumuz 
bu önergenin aleyhindedir. Bir gensoru mevzuu 
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değildir, Hükümetin siyasi sorumluluğu katiyen 
mevzuubahsedilemez. Eğer, gerek önerge sahibi 
arkadaşlarım veyahut başka grup temsilcileri 
bir Meclis araştırması şeklinde bu meseleyi ge
tirirlerse o zaman mesele derinliğine düşünülür, 
üzerinde durulur. Bu bakımdan grupumuz bu 
önergenin reddedilmesi seklinde düşünmüştür. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıraların
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti-
yen arkadaşımız var mı?.. 

Hükümete söz verdikten sonra gruplar adı
na söz istendiğinde - evvelce konuşmamış olsa
lar dahi - söz verilmiyecektir. Bu sebeple soru
yorum; Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi 
söz istememiştir. Söz istiyen?.. Yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGÎL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Gaziantep Milletvekili Sayın Ali ihsan Göğüs'le, 
istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker ar
kadaşlarımıza, Suriye'de mallarına en konulan 
Türk tebaalıların durumu dolayısiyle Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasını teklif etmek 
suretiyle bize bu konuda izahat vermek imkâ
nını bahşettikleri için arzı şükran ederim. 

Gensoruda; unsurlar tahlil edildiği zaman, 
eğer iyi özetliyebilecekssm; pekâlâ bir pasavan 
rejimi altında cereyan etmekte olan ve korun
makta olan karşılıklı menfaatlerin 1958 yılında 
Suriye Hükümetinin uyguladığı bir zirai re
form kanunu ile pek mahdut sayıda, pek cüzi 
miktarda birkaç Türk ailesinin mallarına el kon
masına karşılık, ciddî bir incelemeye girişilme
den, gerekçesiz, alelacele, belki de fevrî alman 
bir kararla geniş ölçüde Türk ^ vatandaşlarını 
alâkadar eden kimselerin mağduriyetine mahal 
verildiği iddia edilmekte ve alman kararın da 
yine aynı incelemesiz şekilde hukukî gerekçe
lerden mahrum olarak alındığı öne sürülmekte 
ve bu bakımdan bendeniz hakkında siyasi so
rumluluk mevcudolduğu iddia olunmaktadır. 
Acaba mesele bu mudur, buna bir göz atalım. 

Muhterem arkadaşlarımız buyuruyorlar ki; 
1958 yılında uygulanmakta olan Zirai Reform 
Kanununun pek mahdut sayıda, eüd olarak ız
rar ettiği Türk vatandaşına mukabil bu karar 
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alınmıştır. Yalnız yine sayın arkadaşlarım da 
bilirler ki, Suriye ile Türkiye arasındaki arazi 
ihtilâfının tarihi zirai reform değildir. Türkiye 
ile Suriye arasında idari sebeplerle el konan 
mallar, kazai sebeplerle el konan mallar ve ni
hayet Zirai Reform Kanunu ile yasama organı 
kararı ile el konan mallar üç ayrı kategori teş
kil eder ve bu ihtilâf uzun müddettir sürüp 
gider. 

Müsaade ederseniz bunu kendi ağzımızdan 
değil de, bu görüşü bugün grup olaraktan mü
dafaa eden Muhterem Halk Partisinin sözcüleri 
ağzından 1953 senesinden baslıyarak ifade ede
lim. 1953 yılında Mardin Mebusu Dr. Aziz Uras 
arkadaşımız o devrin Hükümetine , Demokrat 
Parti iktidarına soru tevcih ediyor : 

«Suriye Hükümetinin Türklere ait araziyi 
topraksız Suriye çiftçilerine dağıtmak ve bu 
araziyi yok pahasına istimlâk edip tasfiye et
mek gayesini güden ve 155 numarayı taşıyan 
kararnamesinden Hükümetimiz resmen haber
dar mıdır? Haberdarsa Hatay, Gaziantep, Urfa, 
Mardin vilâyetlerimizin Cenubunda kalan ve 
takriben 50 km. derinliğinde bulunan Suriye 
topraklarında Türk vatandaşlarının yaz mil
yonlarca lira kıymetindeki arazisi üzerinde şim
diye kadar tatbik edilmekte olan rejim bu ara
ziden Türklerin hiçbir surette faydalanmama
ları şeklinde tecelli etmekte ve mahut 155 nu
maralı Kararname ile sarih bir zapt ve tasfiye
ye gidildiği aşikâr olduğuna göre Suriye nez-
dinde ciddî ve müessir olabilecek bir de-
marj yapılmış mıdır? Nihayet Türkiye - Su
riye arasındaki "bu arazi ihtilâfı Türk va
tandaşlarını daha ne kadar ızrar ve izacetmek-
te devam edecektir? Serî ve katî bir teşebbüs 
için Hükümetimiz neyi beklemektedir? Dışişleri 
Bakanı hakkında takibat icrasını rica ederim.» 
Sene 1953. 

E, bu eski, yenisine gelelim; sene 1965. Bu 
sefer hatip değişiyor; Mehmet Ali Arıkan, Mar
din Mebusu arkadaşımız, yine Muhterem Halk 
Partisi mensubu. Özür dilerim, belki biraz uzun, 
fakat meselenin mahiyetini açmaya imkân ver
mek için sabrınızı rica edeceğim. 

«Hiçbir zaman bu kürsüyü fuzulen işgal et
mek için, hattâ radyoyu işgal etmek için biz
ler buraya çıkmayız. Mühim bir mesele olduğu 
için söz aldım. 
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Muhterem arkadaşlar, geçen hafta bu kür
süde bir konuşma yapan.. «O zamanki bir vekil 
arkadaşımızı söylüyor.»... ilgili olan bir konuş
masına değinerek cevap vereceğim. Bendeniz 
meseleyi çok daha vahîm görüyorum, Suriye-
nin bize karşı tutumu çok daha esef verici, 
çok daha hasmânedir. Cumhuriyetin ilk yılla
rında Türk aleyhtarı bütün cereyanlara sahne 
ve melce olmuştur. Yıllarca, tanınmış eşkiyayı 
barındıran Suriye, kurulduğundan bugüne ka
dar Türk iktisadiyatını baltalıyan kaçakçıla
rın hâmisi rolüuü de elden bırakmamıştır. Son 
yıllarda kendisini kardeş kabul ettiğimiz Su
riye tamamen hasmâne bir tavır takınmış, 
son Baas Hükümeti ise gelip geçen Suriye Hü
kümetleri gibi meseleleri daima aleyhimize is
tismar konusu halinde ele almıştır. Suriye'nin 
mütecaviz hareketleri sözde kalmamış,, fiili
yat sahasına da intikal etmiştir. Gerçekten Su
riye, Lozan Ahitnamesi gereğince Suriye'de ka
lan Türk topraklarının sahiplerine zaman za
man müşkülât çıkarmış, pasavanlara iptal et
miş, mal sahiplerinin mallarını Türkiye'ye ge
tirmelerine engel olmuştur. Lozan ve Halep An
laşma ve protokollerini bu suretle açıkça ihlâl 
eden bu komşu devlet işi büsbütün azıtarak 
Suriye'deki Türk topraklarına da el koymaya 
matuf kararname çıkarmıştır. Bu suretle Su
riye'de yüzbinlerce dönümlük Türk toprakla
rı Suriye topraklarına ilhak edilmiştir. «Mese
leyi bu şekilde ve tafsilâtiyle izah ettikten son
ra; dernekler toplanıyor, birtakım teşebbüs
ler yapılıyor,, bunlara havalei semi itibar et
meyiniz, diyen muhterem Hak Partisi mensubu 
milletvekili arkadaşımız: «Bu iş bu yollarla hal
ledilecek iş değildir, bu iş Hükümet işi, Dev
let işidir. Hükümetimizin meseleyi derhal ele 
alması ve gerekirse Suriye'deki topraklara el-
koyup mukabele bilmisilde bulunması iktiza 
eder; aksi halde tarihî mesuliyetten kimse ken
disini kurtaramaz. Hükümetin biran önce me
seleye bir hal çaresi bulmasını ve komşu Hükü
meti itidale ve hakkaniyete sevk edecek tedbir
lere başvurmasını talebederim.» diyor. 

Muhterem arkadaşım, Suriye Hükümetini 
kendi partisi burada bu şekilde tasvir ettiği 
halde burada haklı olarak mukabele bilmisil
de bulunmuştur diye müdafaa etti bugün ve 
bize, siyaset mevkiinde bulunanların tasarruf-
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larınm akıbetini evvelden hesabetmeleri gere
kil', buyurdular. Sayın Ülker, siz de siyaset ya
pıyorsunuz. Bir zaman karşınızdaki iktidara; 
«Aklanı başına al, gerekli tedbiri almıyorsunuz» 
diyorsunuz, 1965 yılında, tarihî mesuliyet var, 
mallara el koymazsan bu tarihî mesuliyetin al
tından çıkamazsın diyorsunuz. O tasarrufu icra 
eden iktidara yine aynı grup olarak, inceleme
den, düşünmeden, hiçbir hesap yapmadan el 
koydun, tarihî, mesuliyetin var diyorsunuz. Ay
nı partinin aynı mesele hakkında muhtelif de
virlerde bu kadar ayrı fikjirleri, bu kadar ra
hatlıkla yapıp, sonra da muhataplarını tarihî 
sorumluluk altında ve tasarruflarının hesabı
nı gayri müdrik halde tasvir etmesi - en hafif 
tâbiri ile - gayri ciddidir. (A. P. sıralarından 
«Bravo sesleri», alkışlar). 

Mahdut sayıda birkaç aile. Muhterem arka
daşlarım mallara el koymaya karar verdiğiniz 
anda arşivlerimizde yalnız zirai reformdan -
idari, ve kazai kısımlar hariç - zarar görüldü
ğü için yapılmış müracaatlar sayısı 1 334. Bun
ların 308 i senede bağlı. Senede bağlı miktar
lar 208 076 dönüm arazi, 15 746 emlâk. Senet
sizlerin ayraca miktarı var. Bu senetli, senet
sizlerin baliğ olduğu maddi kıymet 36 milyon. 
Bu 308 vatandaşımız vesaik ile müracaat et
mişler, zararımız budur diye. Geri kalanları 
da zarardide olduklarını söylemişler, fakat 
miktarını söylememişler ki o miktar bilâhara 
el konma kararından sonra hesabedilmiş ve 
3 milyarın üstünde bir kıymete baliğ olduğu 
anlaşılmıştır. 

Bir yazılı önergeye cevaptan bahsettiler ve 
bir ifade okudular, kesin rakam yoktur. Elbet
te kesin rakam, yoktur. Türkiye Hükümeti iki 
Hükümeti birden idare etmiyor. Vatandaş ev
rakını almış, müracaatını yapmış, bunlar be
nim zaranm diyor, iddiadır, ölçüsü sefarete so
rulur, sefaret teyideder, hakikaten çok zarar
dide olmuşlardır, ama bizde de katî hesap yok
tur,, netice, diplomatik faaliyetler neticesinde 
tecelli eder, denir. Üç - beş mahdut aile diye 
bahsedilen 1 334 vatandaşa ait ve kıymeti ve 
miktarları arz ettiğim şekilde tesbit edilmiş 
arazi ve emlâk. 

Buyuruyorlar ki, aldıkları kararın hukukî 
mesnedi de yok. Çünkü dayandıklara kanun 
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fevkalâde haller vesilesiyle şu ve bu sebep
lerle yapılmış el koymalara karşılık mukabele 
bilmisil hakkını veriyor. Bize gayriciddiyet, bi
ze ihmal, bize teseyyüp izafe edileceği yerde 
hâdiselerin nasıl cereyan ettiğini lütfen küçük 
bir tetkike tabi tutsalardı göreceklerdi ki, 
Hükümet, bu karan almadan evvel, evvelâ Da-
mştaya istişari mütalâa istemek için, hem mu-
kabelei bilmisil maddesine istinadettirici kanun 
maddesini, hem vukuu hali hikâye edip şu du
rum karşısında bu tedbiri almayı Devlet ola
rak düşünüyorum, mütalâanızı istiyorum demiş; 
Danıştay, bu husus için yapılan bütün tasar
rufları, tüzükleri tetkik ederek, alman ka
rarların hukukî, yerinde olduğunu tasvibetmiş 
ve icraata ondan sonra geçilmiştir. Bu kadar 
teenniyi gösteren Hükümetiniz, gayri ciddî, 
lütfedip bu kararın nasıl alındığını tetkik et
meden bu ağır suçlamalarla gensoruyu talebe
den muhterem arkadaşlarım ciddî olamazlar. 

Burada, methiyesi ve müdafaası yapılan pa
savan rejimine gelince; pasavan rejiminin ne 
kadar anormal bir rejim olduğu ve Suriyeliler 
tarafından ne kadar kötü kullanıldığı, grupum 
adına konuşan arkadaşım tarafından izah edil
diği gibi yine o devirde muhterem 0. H. P. Hü
kümetinde İçişleri Bakanlığı sorumluluğunu 
işgal eden Orhan öztrak arkadaşımızın dosya
da mevcut;; «Bu pasavan rejimine biran evvel 
nihayet verilmeli, bu pasavan rejimi kaldırıl
malı veya Türkiye Suriye'de bu şekilde hare
ket edenlere karşı mukabele yapmalıdır» yolun
daki açıklamaları ve yazılariyle de ortadadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arazi senin de
ğil, elinde tapun yoh;, sen fuzuli şagilsin, çık 
deyip idareten Suriyelilere verilmez. Türkün 
elinde tapusu varken iman ihyadan veya iktisa
bı müruru zamandan Suriyeliye diğer bir tapu 
verilmek suretiyle idari ve kazai yollarla mülk
lerini kaybeden pek çok vatandaşımız olduğu 
gibi,, sonunda da Zirai Reform Kanunuyla, de
min arz ettiğim miktarda vatandaş mallarını 
kaybetmiştir. 

Buyuruyorlar ki gayet cüzi. Bir kere plâf on, 
Kanunda 15 hektar sulu arazide. Zaten Suri
ye'de büyük arazi olduğuna göre kalan adam
ların elinde 15 hektar, bu 15 hektarlık arazi
lerle, traktörle bir manipüle edecek ziraat sa
hası bile kalmıyor, 

Pasavan rejiminin emniyet mülâhazalarımı
za yaptığı etki yılda 100 milyon dolara baliğ 
olan Türk malının yabancı memleketlerden ih
racına yaptığı yardım ayrı bir dâva. Bu tedbir
ler alınırken kaçakçılığa mâni olalım diye mu
kabele düşünülmüş değildir. Fakat sarahaten 
söyliyeyim ki, bu tedbirlerin bu şekilde alın-
masiyle kaçakçılık etkilenmiştir. Kaçakçılığın 
sebepleri ekonomik olur, kaçakçılığın sebepleri 
ayrı olur başka. Ama bu rejim, her sabah ra
hatlıkla karşıya gidip gelen her iki tarafın re
jimi. kaçakçılığı kolaylaştırıcı bir rejimdir. 

Hiç kimse iddia edemez ki, bütün pasavan 
sahipleri kaçakçıdırlar ve hiç kimse iddia ede
mez ki, pasavan sahipleri arasında kaçakçı 
olan yok. Biz bunu kaçakçılıkla ilgilendirme
dik. Sadece mallarına Zirai Reform Kanunu ge
reğince el konmuş aynı kanunda yazılı. «Bono 
verilir, 40 senede ödenir, her sene şu kadar 
faiz verilir, her sene şu kadar para verilir» taah
hüdüne rağmen 9 defa kendileri zamanında, 4 
defa bizim zamanımızda yapılmış siyasi teşeb
büslere cevap vermemiş,, vecibesini eda etme
miş, faizleri vermemiş.. Ve ondan sonra da dev
let olmanın haysiyetiyle, vatandaş hakkını ko
rumak için cezrî tedbirlere tevessül edince, bu 
Hükümete bu şekilde hitabetmekte insaf olma
sa gerekir. 

Biz mallara el kor komaz tekrar müzakere 
teklifimizi tazeledik. Bu sefer kabul ettiler. 
«Konuşalım» dediler,, «Yalnız sadece zirai re
formu konuşuruz. Öbür idari ve kazai kısımlara 
gelmeyiz» Biz dedik: «Hayır, aramızda münase
betler düzelmiştir. Her gün de selâha gidiyor. 
Bu emlâk meselesinde bir çıban, bir pürüz kal
masın. Biz demiyoruz ki, Ahmedin malını nasıl 
aldın? Vaka konuşalım; Hayır.. Hâdise konu
şalım; hayır.. Ama idari olarak müsadere edil
me iddiaları, hakkında nasıl bir prosedür ta-
kibedeceğiz, prensibini halledelim. Kazai ihti
lâflar hakkında nasıl prosedür takibedeceğiz, 
halledelim. Bunun için de, tazminatı vermeye 
amadeyiz, diyorsunuz. Zirai reform meselesini 
de tazminata bağlıyalım, bu işi bitirelim» 

Şahsan Suriye Hariciye Nazırına mektup 
dahi yazdım. Kendisinin müspet bir cevabı ol
du: «Bu prensipleri kabul ediyorum. Yakında 
heyetimiz gelecektir.» dedi. İntizar ettik. Ne za-

I man, ne şekilde tecelli edecektir? Bilmem, 
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Hükümet olarak hiçbir zaman gensorudan 
kaçmadık;, her zaman amadeyiz, şeref telâkki 
ederiz. Hesabımızı veririz. 

Gensorunun açılmasına karar verilip veril
memek Yüksek Heyetinize aittir. Yalnızi ben, 
muhterem önerge sahibi arkadaşlarımdan fi
kirlerini tashih buyurmalarım, gerekçesiz, boş 
vehim, mahdut aile, belki de bilinerek, bilin-
miyerek, istenerek, istenmiyerek gibi birbiri
mizi. rencide edecek, ispatı müşkül,, adresi meç
hul bühtanlarla uğraşacağımız yerde; şöyle bir 
mesele var, bunu konuşalım, razıyım, önerge
yi vermeden evvel bana lütfedip gelselerdi, bu 
izahatı kendilerine vermeyi zevk bilirdim. 

Senelerce devam eden, kendileri tarafından 
bu kürsülerde dile getirilmiş; «Hükümetler ted
bir almıyor», diye suçlandırılmış. Eğer muka
bele etmezseniz tarihî mesuliyetiniz var, den
miş. Kararları, mukabele karara alınca, «İşte 
facia doğdu. Vatandaşa lâkaytsiniz». Bu halde 
prezante etmenin, belki seçim meydanlarında 
tesiri olmuştur, fakat Yüksek Heyetinizde ge
rekli inikası bulacağına kaani değilim. 

Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selâmla
rım. (A. P. soraalrından alkışlar) 

BAŞKAN — Okunmuş ve gündeme alınıp 
alınmaması hususu müzakere edilmiş olan, Sa
yın Ali. İhsan Göğüs ve Sayın. Reşit Ülker arka
daşlarımıza ait önergenin gündeme alınıp alın
maması hususum1, oyunuza sunacağım. 

Gündeme alınması husununu kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi ikinci gensoru önergesine geçiyoruz. 

24. — Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 
Polatlı hudutları dahilindeki Hazine arazisinin 
dağıtımında haksız, adaletsiz ve partizanca ha
reket ettiği iddûasiyle, Köy İşleri Bakanı hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/72) 

BAŞKAN — Bu gensoru önergesi, Ankara 
Milletvekili İlyas Seçkin arkadaşımız tarafın
dan verilmiştir. 

Polatlı, hudutları dahilindeki Hazine arazi
sinin dağıtımında haksız, adaletsiz ve parti
zanca hareket edildiği iddia edilmektedir. Köy 
İşleri Bakam hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince gensoru açılması istenmiştir. 

önergeyi, aradan zaman geçmesi ve tatil 
girmesi dolayısiyle hatırlanmak için bir kere 
daha okutuyorum. 

11 . 4 .1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1966 yılında Polatlı'nın Sarıoba hudutları 
içinde ve Ankara çayı kenarında 2 046 dönüm 
arazinin mahkemece Hazine adına tesciline ka
rar verilmiştir. Bu arazinin köydeki topraksaz 
vatandaşlara dağıtımı yapılması için Polatlı 
Tevzi Komisyonu işe başlamış ve parselasyon 
haritaları tamamlandıktan sonra ayna zamanda 
topraksız köylüler de tesbit edilerek tapular 
hazırlanmıştır. Polatlı Kaymakamlığı, toprak
sız köylünün tapularının dağıtımı için toprak 
Tevzi Komisyonu ile birlikte 13 . 6 . 1967 tari
hinde köye gelineceğini bildirmiştir. Ancak, 
belli edilen günde köy muhtar ve ihtiyar heyeti 
muhtarlık mührünü alarak köyden ayrılmış ol
dukları için ilçe kaymakamı ve komisyon tapu 
tevzi işini yapamamıştır. 

Bir kısım A. P. milletvekili ve senatörlerin 
tavsiye ve telkini üzerine Ankara Valiliğine bu 
toprakların komisyonca tesbit edilen şahıslara 
değil, taraftarlarına verilmesi lâzımgeldiği yo
lunda yapılan bir müracaat üzerine keyfiyet va
lilikçe Köy işleri Bakanlığından sorulmuş ve 
bunun üzerine Köy işleri Bakanı Turgut Toker 
imzası ile 21 . 6 . 1967 tarihli ve 20973 sayık bir 
emir üzerine sözü edilen 2 049 dönüm arazinin 
kıraç sayılması gerektiği, evvelce toprak tevzi 
komisyonunca yapılmış olan dağıtımın ve hazır
lanan tapuların iptal edilmesi emredilmiştir. 
Köy İşleri Bakanı yine aynı yazısında kendileri
ne evvelce kıraçtan 125 er dönüm arazi verilmiş 
olan vatandaşlardan 25 er dönümünü bir müd
det evvel Hazineye iade ettikleri için sözü edilen 
2 049 dönüm arazinin bu 70 aile reisine tevzi 
edilmesini emretmiştir. Filhakika Köy işleri Ba
kam Turgut Toker'iıı bu yazılı emri üzerine top
rak tevzi komisyonu yemden aynı toprakları ve
kilin. emrettiği 70 aileye tevzi etmiş ve tapuları
nı vermiştir. 

Köy işleri Bakam emriyle kendilerine ikinci 
defa toprak tevzi edilen vatandaşlar arasında 
400 - 500 dönüm toprak sahibi olanlar bulundu
ğu gibi, hayatta olmıyanlar da vardır. Ama Ve
kilin mensubolduğu siyasi partiye bağlılıkları 
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toprak tevzi komisyonunun ilk çalışmaları sıra
sında tesbit ettiği hiç toprağı olmıyan vatandaş
lara değil; bunlara tevzi edilmesi ve kanunların 
hiçe sayılması adaletsiz ve insafsız emrin veril
mesine kâfi gelmiştir. 

Bakanın bu kanunsuz ve adaletsiz emri üze
rine mağdur olan vatandaşlar Polatlı mahkeme
sine müracaat ederek delil ve durum tesbiti yap
tırmışlar ve kıraç namı altında kendi partileri 
arasında taksim ettiği araziyi Ankara çayı ile 
Su bentleri arasında bulunduğu ve sulu olduğu 
yolundaki yüksek ziraat mühendislerinin ver
dikleri bilirkişi rakoruna dayanılarak mahkeme 
bu toprakların sulu topraklar olduğuna karar 
vermiştir. Filhakika bundan 10 gün evvel 
köye gittim ve bizzat bu toprakların Ankara 
çayının taşması üzerine su altında bulunduğunu 
bizzat gördüm ve çeltik ekilebilir arazi niteli
ğinde bir arazinin Köy İşleri Bakanı tarafından 
kıraç arazi sayılarak tevzi ettirildiğini bizzat 
tesbit ettim. 

Köy işleri Bakanı böyle adaletsiz, haksız, 
kanunsuz ve partizanca bir emri vermiş olmak
la asgari siyasi sorumluluğu bahis konusudur, 
Bu bakımdan kendisi hakkında Millet Meclisin
ce Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince genso
ru açılmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
tlyas Seçkin 

BAŞKAN — önerge sahibi, buyurunuz efen
dim. 

İL YAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; gensoru önergesini 
ne maksatla verdiğimi huzurunuzda kısaca I 
açıklamak maksadiyle konuşmak istiyorum. 

Polatlı'nın Sarıoba köyü Ankara Çayı ke
narında ve bu çayın Sakarya Nehrine birleşti
ği noktadadır. Köyde, benim bilebildiğim 40 
seneden beri, bâzı eski toprak sahipleri ile 
köylüler ve Hazine arasında çeşitli toprak ihti
lâf lan vardır ve uzun süren bu toprak dâva
ları ve mahkemeleri yüzünden köylü perişan
dır, hak sahipleri haklarını alamazlar. Zaman 
zaman vatandaşların hakkını mahkeme tescil 
eder, zaman zaman Hazine adına bâzı toprak
lar tapuya tescil edilir. 

Nitekim, 1959 senesinde Hazine adına tes
cil edilen kıraç arazidan 3 bin küsur dönüm-
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lük bir kısmı, köydeki topraksız vatandaşlara 
125 er dönüm miktarınca Toprak Tevzi Komis
yonu marifetiyle tevzi edilmiş. Bu vatandaş
lar topraklarını süregelmektedirler. 

Bu arada, 1965 - 1966 senesinde de, 2 049 
dönümü sulu arazi - çeltik tarlası niteliğinde, 
çay kenarında - , 1 649 dönümü kıraç arazi, te
pelerde, kırlık yerlerde olmak üzere, çeşitli 
miktarlarda Hazine adına topraklar tescil edil
miştir. 

Hazine adına yapılan bu tesciller gerçek
leşip, kesinleştikten sonra, Polatlı'da bulunan 
18 numaralı Toprak Tevzi Komisyonu Polatlı'
nın diğer köylerinde olduğu gibi Sarıoba Kö
yünde de topraksız vatandaşlara, hiç toprağı 
olmıyan vatandaşlara, toprak dağıtımı hakkın
daki kanunun amaçlarına uygun olarak bu 
toprakları tevzie başlamıştır. Filhakika 1966 
senesinin tamamı ve 1967 senesinde gerek kı
raç arazi, gerekse sulu arazi tevzii işlemleri 
bitirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel bahset-
tğim ve önergemde sarahaten rakam söyleye
rek ifade ettiğim 2 049 dönümlük arazi sulu 
arazidir, çeltik ekilir ve köyün hemen önünde 
çayın kenarındadır. önergemde ifade ettiğim 
bu köye sık sık giderim. Beşyüz seneden beri 
köylüler tarafından inşa edilmiş su bentleri 
ile Ankara Çayı arasındaki arazi, Sayın Köy 
İşleri Bakanlığı imzası tahtında Ankara Vali
liğine verdiği emirde kıraç olarak tavsif edil
miş. Bundan iki ay evvel köye gittiğim vakit 
arazinin tamamı devamlı su taşkınları sebe
biyle su altındaydı ve köylü gerek bu arazide 
gerekse bunun dışında kalan çeşitli çay kena
rındaki arazi üzerinde çeltik ziraati yapıyor
du. Sayın Bakanın elimde mevcut 21 . 6.1967 
tarihli ve 3047 18/1, 20000/973 sayılı emirle
rinde, ki - Sayın Bakan bu emirleri bizzat ken
disi imza edip valiliğe vermişler bu arazi kı
raç olarak tavsif edilmektedir. Halbuki arazi 
sulu arazidir, halen çeltik ziraati yapılmakta
dır. Üstelik bu kıraç nâmı altında tevziat ya
pıldıktan sonra köylülerden bir kısmı bu ara
zinin sulu arazi olduğunu bilirkişi marifetiyle 
tesbit ettirmişler. Pancar kooperatifleri ziraat 
mühendisleri gelmiş, beşyüz senelik su arkla-
riyle Ankara Çayı arasında kalan bu toprak
ların çeltik ekimine elverişli topraklar olduğu
nu bilirkişi tesbit etmiş. Bakanın biraz evvel 
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ifade ettiğim bu yazılı emrinde bu arazi kıraç I 
arazi olarak tavsif ediliyor. 

Sevgili arkadaşlarım, işin asıl entresan ta
rafı şu : 18 numaralı Toprak Tevzi Komisyonu I 
hiçbir tesir altında kalmaksızın Sarıoba Kö- I 
yünde biç toprağı olmıyan yüzden fazla vatan- I 
daşı tesbit etmiş, gerek bu topraklan ve ge- I 
rekse bunun dışındaki hakiki kıraç araziyi top- I 
raksız vatandaşlara tevzi işlemine başlamış. I 
Bu esnada köyde huzursuzluk başlıyor. Bir 
kısım vatanşdalar bu topraklan kendi arala-
nnda taksim etmenin çabasına gidiyorlar. Na- I 
sil olur da biz bu topraklan kendi tasarrufumuza, 
kendi tapulanmıza ithal edebiliriz, bunun ted
birini düşünmeye başlıyorlar. Toprak Tevzi 
Komisyonu Başkanına vekil şifahi emir veri
yor; «Topraksızlara değil 1959 senesinde ken
dilerine toprak tevzi edilen ve fakat daha son- I 
ra o topraklardan kendilerine kıraç namı altın- I 
da hisse verebilmek için 25 er dönümünü Ha
zineye iade eden vatandaşlara bu topraklan 
tevzi edin» diyor. Toprak Tevzi Komisyonu bu 
talebi, bu emri yerine getirmiyor. Komisyon 
Başkanı değiştiriliyor ve yerine gelen komis- I 
yon da vekilin şu yazılı emrine göre halen 
kendi tasamıflannda ve tapulannda 300 - 400 
dönüm arazi bulunan vatandaşlara, halen ha- I 
yatta olmıyan vatandaşlara bu topraklar tevzi I 
ediliyor. I 

Muhterem arkadaşlar, bunu Sayın Bakan I 
biliyor. Sayın Bakan Polatlı çarşısında, Po
latlı Çiftçiler Birliğinde ve Polatlı'daki çeşitli I 
konuşmalarında; bu arazi topraksız köylüye I 
dağıtılacaktır lâfını yapmıştır, sözünü vermiş
tir. Döner dönmez sözünden dönmüştür ve em
ri verip daha evvel kendilerine toprak tevzi 
edilmiş olan vatandaşlara bu topraklann tevzi 
edilmesi, dağıtılması için yazılı emridir. I 

MUSA KÂZIM COŞKUN (Ankara) — Yok 
öyle şey. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Şimdi gen
soruyu kabul buyurursunuz muhterem Kâzım 
Beyefendi, bunu ispat edebilirim. Yok öyle şey 
diyorsunuz ama, ispat edebilirim. 

Şimdi gensorumda ifade ettiğim gibi 
13 . 6 . 1967 tarihinde 18 numaralı Toprak 
Tevzi Komisyonu Başkanı ile Polatlı Kayma
kamı, tamamen toparksız köylülere aidolan 
tevziatı tebliğ etmek ve vatandaşlara mülkleri- | 
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ni teslim etmek için geleceklerini bildirdikleri 
halde niye bu muamele durdurulmuştur ve Sa
yın Bakan elimde mevcut enirinde bu muame
leyi artık keanlemyekün addedin, madem o 
gün vatandaşlar bulunamamış, muhtar buluna
mamış bu muamele yürümesin, siz benim em-
rimdeki eseslar dairesinde tevziatı yapın diye 
emir vermiştir. Bunu ispat ederim Sayın Kâzım 
Beyefendi, lütfedin kabul buyurun. 

Sevgili arkadaşlarım, mesele bu kadarla 
bitmiyor. Sayın Bakan bu emri bakın nasıl ve
riyor: 13 . 6 . 1967 tarihinde köydeki tevziat 
muamelesi yapılacak, muhtar mührü almış 
kaçmış, Ankara'ya gelmiş. 15 . 6 . 1967 tari
hinde Bakanlığa müracaat ediliyor : «18 sa
yılı Toprak Tevzi Komisyonu karan uygulana
madı iki gün evvel, bu konuda ne yapalım, em
riniz nedir?» Bakanlık 15 . 6 . 1967 de Anka
ra Valiliğinin yazısını alıyor ki, bu elimdeki 
Vekil emridir, Vilâyetin bu yazısına cevaptır. 
16 . 6 . 1967 de komisyon kuruyor bakanlık. 
Komisyonun kimlerden olduğu bu yazıda bel
li değil. «Bu dosyayı tetkik et, ne gibi bir emir 
verelim, ne istikamette bir tatbikat yapalım, 
Bakanlığa tavsiyede bulun» diye bir komisyon 
kuruluyor. Komisyon o gün vazifesini bitiriyor, 
Sayın Bakana raporunu veriyor ve bu yazıdaki 
esasları teklif ediyor anlaşılan. Bu yazıdaki 
esaslan teklif eden komisyonun raporu üzerine 
bu yazı kaleme alınıyor ve aynı gün iş tekem
mül ediyor. 

Türk Devlet hayatında bu kadar süratli bir 
muamele ben hatırlamıyorum. 15 . 6 . 1967 ta
rihinde vali soruyor, 16 da komisyon kurulu
yor, komisyon o gün raporunu veriyor ve işin 
şekli tamamen değişiyor; topraksız vatandaş
lara yapılan tevziat durdurulup kendilerine da
ha evvel toprak verilmiş olan vatandaşlara bu 
topraklar tevzi ediliyor. Ne bu sürat? Hiç bir 
hukukî mesnet mevcut değildir. Bakanın yazı
sında, «Komisyon raporu filhakika bu istika
mettedir» diye vekil kendisini savunur, ama en 
ufak bir hukukî mesnet yok : «Efendim, 18 sa
yılı Tevzi Komisyonu kanunsuz tevzi etti, yet
kisiz tevzi etti, toprağı olana verdi» yok böyle 
şey. Madem zamanında bu vatandaşlar gelmedi, 
muhtar da bulunamadı, işin tevziatı yapılama
dı; onu bir tarafa bırak ve şu 70 aileye, tevzi et! 
70 aile içerisinde ölü olanlar var. Miras yolu 
ile, satınalma yolu ile iktisabettikleri toprak-
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lar dolayısiyle 400 - 500 dönüm toprağa sahibo-
lanlar var. 

Şimdi bendeniz bunu neye getirdim Yüce 
Meclise? Muhterem arkadaşlarım, bilirkişilerin 
ifade ettiklerine göre bu toprağın dönümü on 
bin lira. Senede bir ton çeltik verecek nitelikte
ki toprağın vekilin emri ile kıraç toprak diye 
dağıtılması için ve bu kadar süratli, jet sürati 
bile kâfi değil. Devlet hayatında, biraz evvel 
ifade ettim, böyle süratli muamele sebepsiz ol
maz. Dedikoduları buraya getirmiyeceğim; yok 
bilmem ne muhtarı komisyonculuk etmiş de, 
eski milletvekili arkadaşımız İsmail Genc'e ifa
de eder, bunları buraya getirmiyeceğim, mebus
lar, senatörler araya girmiş; bunların hiç lüzu
mu yok. 

Ama bir vekil ki, yirmi dört saat içerisinde 
105 vatandaşa yapılan tevziatı bir kalemde si
ler ve vaktiyle kendilerine toprak tevzi edilmiş 
vatandaşlardan kanunla, nizamnamelerle tesbit 
edilen normların altına düşürebilmek için yir-
nıibeşer dönümünü Hazineye iade ettirir ve 
tekrar dönümü on bin lira değerindeki iki bin 
dönüm araziden yirmibeşer, otuzar dönüm ara
zinin tevziine karar verir; bu vekilin Yüce 
Mecliste hesabı görülmelidir, Bendeniz mese
leyi bunun için getirdim. 

Muhterem arkadaşlarım, vekil eğer bu ya
zıyı kendisi imza etmemiş de Müsteşarı veya
hut da Daire Reisi imza etmiş olsaydı, belki 
bir zühul olabilirdi. Ama Vekil, kendisine, Po
latlı çarşısında, «Bu karardan dönmeyiniz, top
raksız vatandaşlar bu köyde toprak bekliyor
lar, Sayın Bakan sizi iğfal ediyor arkadaşları
nız» dendiği ve «haklısınız, Ankara'ya döner 
dönmez, ben hakikî topraksızlara tevzi ettirmek 
için emir vereceğim» dediği halde bu emre im
za atmış olmasını bendeniz uygun bulmadım. 
Vekilin sorumluluk duygusu bunu yaptırmaya 
yeterli olmamalıdır. Bir vekil, bu şekilde hare
ket edemez. Vatandaşa karşı söz vereceksin, 
«hakikî topraksızlara tevzi edeceğim» diyecek
sin; ondan sonra kapalı kapıların ardında, 
vaktiyle kendilerine toprak tevzi edilmiş oılan 
muayyen şahıslara bu toprağı tevzi et diye emir 
vereceksin... 

Şimdi siyasi sorumluluğu olanlarla idari ma
kamlarda oturanların arasındaki fark burada. 

Birisi kanunların verdiği objektif ölçülere gö
re tarafsız, kanun hükmünü vatandaşlar hak
kında uygular, öbürü hissî emirler verir. 

Şimdi, Sayın Bakan bir siyasi sorumlu olarak, 
Vekil olarak hangi ölçülere göre eskiden toprak 
verilmiş vatandaşlara bu toprakların tevziini 
emretti? Burada, bu yazıda Vekil emrinde en 
ufak bir işaret yok. 

Büyük Meclis hâdiseye el koymalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, seksen sone evvel bu 
Sarıoba köyüne yedi kişilik zeybek çetesi gece 
baskın yapmış. Köyde o günün ölçülerine göre 
servet sahibi olduğu bilinen veya tahmin edilen 
birkaç ailenin kadınlı erkekli hepsine .sabaha ka
dar eziyet edip, kesmeye yatırdı, asmaya teşeb
büs etti ve bir ikibin liralık servetini alıp gö
türdü, derler. Şimdi bu kürsüden ifade ediyo
rum; Sayın Bakanın Polatlı'nın Sarıoba köyü 
için verdiği bu emir seksen sene evvel zeybek 
çetesinin yaptığı tahribattan fazla tahribat yap
mıştır. Fazla tahribat yapmıştır, hakkaniyetli 
emir değildir, objektif emir değildir, tarafsız 
emir değildir. Bilerek, kasten, topraksız vatan
daşların topraktan mahrum olma pahasma ken
disince yakın bilinen vatandaşlara, toprağı olan 
vatandaşlara toprak tevzi etmiştir. 

Lütfetsin Büyük Meclis, bu Vekilin kasabı
nı burada görsün. Sevgiler sunarım, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — T. i. P. Grııpıı adına Sayın Ta
rık Ziya Ekinci. 

T. i. P. GEUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Ankara Milletvekili Sayın İlyas 
Seçkin arkadaşımız, Polatlı ilçesi Sarıoba hu
dutları içinde Hazineye ait toprakların tevziin-
de adaletsiz, kanunsuz ve partizanca bir davra
nışın hâkim olması ve bu davranışta fail bulun
ması hasebiyle Köy işleri Bakanı Sayın Turgut 
Toker hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca bir gensoru açılmasını talebetmektedirler. 

önergeyi okuduk. Sayın önerge sahibinin 
iddialarını ve beyanlarını da dinledik, önerge
de, Köy İşleri Bakanına i?;afe edilen ve siyasi 
sorumluluğu gerektirdiği iddia edilen üç ayrı 
husus vardır. 

Bunlardan birisi, tapular hazırlanmış olduğu 
halde, tapuların tevzi edilmesine engel olmak. 
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İkincisi, sulu araziyi kıraç arazi gibi göstererek 
topraksız köylülere verilmesi gerekirken topra
ğın, toprağa sahibolan köylülere verilmiş olması. 
Üçüncüsü de kanunun emrettiği şekilde Hazine 
arazisi dağıtılacağı saman öncelikle topraksız 
köylülere verilmesi gerekirken topraksız köylü
lere verilmeyişi, kendi partisine yakın veya ken
di partisine mensubolan köylülere vermiş olma
sı hususudur. 

Gerçekten bu hususlar, bu tasarrufun sahibi 
olan Sayın Bakanın siyasi sorumluluğunu gerek 
tiren hususlardır. Ancak; bunların etrafiyle tes-
bit edilmesi ve bunların değerlendirilmesi iktiza 
eder. Ellerinde, Sayın Bakana izafe ettikleri bir 
yazı okudular ve bir de toprak alaımyan köylü 
yurttaşlarımızın beyanlarına dayanarak bu ta
sarrufun yapıldığını iddia ettiler. En önemli 
hususu, Sayın Bakanın tapu dağıtılma safhası
na gelmişken tapuların verilmesine engel olma
sıdır. 

Kanaatimce, tapuya tescil edilmiş ve tapula
rın dağıtılması safhasına gelmiş olan bir mua
melede Bakanın tapuyu durdurmaya ve tapu 
verilmesini engellemeye yetkisi yoktur ve buna 
gücü yetemez. Bu tamamen bir hukukî mesele
dir. Çünkü tapu iptali meselesini gerektirir ka
nısındayım. Tapuya tescil edilmiştir, tapu sa
hiplerine tapu tevzi edilecektir, iş bu safhaya 
gelmiştir, ancak muhtarın bulunmayışı sebebiy
le bir formalite muamelesi nakıs kaldığından Ba
kanın bu tapuların tevzi edilmesine engel oldu
ğu ve yerine yeni tevziatın yapıldığı, yeniden 
tapuların kesildiği gibi bir iddia vardır ki, ka
naatimce bu iddia mutlaka araştırılması gere
ken bir iddia olmalıdır. Çünkü bir Bakanın ta
sarrufu dâhilinde olan bir mesele değildir. İda
ri tasarrufun dışında olan bir meseledir. Ancak 
tapu iptali mutlaka mahkeme karariyle yapıla
bilen bir husustur. Bu itibarla bu hususun bir 
araştırma konusu olabileceğini arz etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hazineye ait arazi
lerin dağıtılışı veya tasarrufu veya kiraya veril
mesi meselesi öteden beri Türk köylüsünü son 
derece müteesir eden ve yakından ilgilendiren 
bir mesele olmuştur. 

Hemen Türkiye'nin her tarafında Hazine arazi
sinin büyük toprak sahipleri tarafından karşı
lıksız kirasız bir şekilde kullanıldığı ve kuvvet 
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dengesi icabı olarak büyük mülk sahiplerinin 
yüzbinlerce dönüm Hazine arazisini tasarruf 
ettiğine dair şikâyetler vardır ve son derece 
önemli bir konudur, tahkik edilmesi lâzımgelen 
bir konudur. 

ikincisi, şurada, burada Hazine adına tescil 
edilmiş olan arazilerin mahdut sayıda topraksız 
köylüye tevzi edilmesi sonucunda bâzı problem
ler çıkmaktadır; köylüye kupkuru toprak veril
mesi, köylünün bunu tasarruf etmesine, bunu 
kullanmasına imkân vermemektedir ve kısa bir 
süre sonra, ilgili kanun buna mâni olduğu hal
de, ara senetleriyle elden çıkarmakta, daha bü
yük mülk sahiplerinin tasarruflarına intikal et
tirmektedir. Veyahut da terk edip gitmektedir. 

Bu itibarla, mahdut da olsa köylüye Hazine 
arazisinin dağıtılması halinde mutlaka bunu kul
lanabilecek bir güçle teçhiz edilmesi gerekir. Ya
ni kredi verilmesi ve çeşitli teknik ve tohumluk 
vesair yardımlarla teçhiz edilmesi, bu araziyi 
kullanabilir hale getirilmesi lâzımdır. 

O halde, görülüyor ki, Hazine arazisinin za
man zaman dağıtılması halinde de sonuçta köy
lünün yararlanabildiği, istifade edebildiği bir 
durum değil ve bunun da mahdut ellerde temer
küzü gibi sonuçlar çıkmaktadır. 

Geçen yıl, buradan konuşan Urfa Milletveki
li Sayın Halil Balkıs arkadaşımın Viranşehir 
hudutları içinde Hazineye ait 200 bin dönüm 
arazinin nasıl tevzi edildiği ve bilâhara bunun 
nasıl büyük arazi sahiplerinin eline geçtiğine 
dair beyanları zabıtlardadır. Son derece mani
dar bir örnektir. Bu Türkiye'de Hazine arazisi
nin dağıtılışmda hangi faktörlerin rol oynadı
ğını göstermesi bakımından önemlidir. 

Arkadaşımın getirmiş olduğu mesele, mevzii 
bir meseledir, somut bir meseledir; ama Tür
kiye çapında, Türkiye'nin birçok yerlerinde 
buna dair çeşitli örnekler ve şikâyetler var
dır. Hemen hergün siyasi parti grupları ve 
milletvekilleri buna mümasil şikâyetler almak
tadırlar. O halde konu herşeyden evvel Tür
kiye *de toprak dağıtılışı ile ilgili, toprak dağılı
şının dengesiz ve adaletsiz bir şjekilde dağıtı
lışı ile ilgili bir meseledir. 

Elbette adaletsiz ve dengesiz toprak dağılışı 
düzeni devam ettiği sürece, Hazine toprakları
nın dağıtılışmda partizanca tasarruflar ola
caktır, olmuştur. Elbette Hazine topraklarının 
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dağıtılması sonunda toprağa kavuşmuş olan 
vatandaşın, elinde kredi olmadığı ve imkân
lardan mahrum olduğu için, bunu elinden çı
kararak büyük mülk sahiplerinin eline verme
ye mecbur olduğuna dair örnekler vardır ve 
devam edip gelmektedir. Elbette, Hazine top
raklarının dağıtılışı suiistimal konusu olmuş
tur ve olmakta devam etmektedir. Buna dair 
çeşitli örnekler vardır ve bu verilmiş olan ör
nek de bunun bir diğer delilidir. O halde, esas 
'köklü tedbir Türkiye'deki toprak m'eselesi ile 
ilgili bir yan meseledir Bu temel mesele halle
dilmeden, Anayasanın öngördüğü esaslar için
de toprak reformu yapılmadan, bu kabil şikâ
yetler devam edip gelecektir ve sayın Seçkin 
gibi muhterem arkadaşlarım, bu kabil şikâyet
leri sık sık Yüce Meclisin huzuruna getirecek
lerdir. 

Şimdi bu konuda sayın Seçkinin önergesiy
le ilgili son noktai nazarımı arz etmek istiyo
rum: Kanaatimce bu daha çok bir Meclis araş
tırması konusudur. Türkiye'de Hazineye ait 
bütün toprakların ne şekilde tasarruf edildiği 
bunun icarı meselesi, hangi ellerde kullanıldığı 
meselesi, topraksız köylünün bundan neden ya
rarlanamadığı meselesi ile ilgili olarak bir Mec
lis Araştırması yapılmalıdır. Ama münhasıran 
bunu konu üzerinde bir sorumluluk mevcut ol
duğu iddiası varsa, yalnız bu konuda bir Mec
lis Arattırması talep edilir. 

Biraz evvel arz ettiğim hususlar gerçekten 
ortaya çıkacak olursa; meselâ tapuya tescil 
edilmiş ve tapu dağıtılma safhasına gelmiş ol
masına rağmen mahkemeye ait, kaza merciine 
ait bir tasarrufun Bakan tarafından yapılarak 
bir nevi bütün tapuların iptal edilmesi ve ye
niden kendi partisine mensup 70 aileye tapu ve
rilmesi şeklinde bir tasarrufa gitmesi gibi bir 
durum varsa elbette ağır bir sorumluluğu ge
rektirir. Meclis Araştırmasını takiben sorumlu
luğun ortaya çıkmasını tesbit edecek deliller 
elde edildikten sonra bir gensoru önergesi ver
mek suretiyle Bakanın mesuliyeti Meclis huzu
runda tescil edilebilir, kanısındayım. Teşekkür 
ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz is-
tiyen arkadaşımız var mı efendim? Güven Par
tisi Grupu adına sayın Ahmet Üstün, buyuru
nuz efendim. 

G. P. GRTJPU ADINA AHMET ÜSTÜN 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 

Polatlı'nın Sarıoba Köyünde Hazineye ait 
bir miktar arazinin topraksız çiftlilere dağıtı
mı sırasında adaletsizlik ve partizanlık olduğu 
iddiasiyle sayın İlyas Seçkin Köy işleri Baka
nı sayın Turgut Toker hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasını 
talep etmiş bulunmaktadır. 

Bu konu daha önce milletvekili olarak bize 
ve bir siyasi parti olarak Güven Partisine de 
intikal etmişti. Şikâyetin haklılığını tesbit için 
evvelâ mahallinde bulunan Toprak Tevzi Ko
misyonu Başkanından başlamak suretiyle, Top
rak iskân Genel Müdürü ve Sayın Bakandan 
da bizzat sorarak işin gerçeğini öğrenmeye ça
lıştık. Mahallinde yapmış olduğumuz soruştur
malar üzerine verilen cevapları değerlendirdik. 

Sayın ilyas Seçkin'in iddia ettiği üzere 
2 046 dekar Hazine arazisinin 4763 »ayık Ka
nuna göre topraksız çiftçilere tevzi işini Po
latlı'da bulunan 18 numaralı Toprak Tevzi Ko
misyonu yapmıştır. Bu toprağın tevzii sırasın
da önce alman dağıtım kararı Sayın Bakanın 
müdahalesi ile bilâhara değiştirilmiştir. Yük-
rek Ziraat mühendislerinin raporuna istinaden 
mahkeme bu arazinin sulu arazi olduğuna ka
rar vermekle de tevzi sırasında Bakanın müda
hale?! ile yapılan değişikliğin haksızlığını ve 
siyasi kayırma ihtimalini artırmaktadır. Aynı 
köyden 70 aileye daha önce 125 er dekar toprak 
verilmiştir. 2 046 dekar arazi iddia edildiği 
gibi şayet kıraç ise, bu köyde hiç toprağı ol-
mp.yıp veya yeteri kadar toprağı olmayıp sıra
da bulunan çiftçilere verilmesi gerekirdi. Sa
yın Bakanın emri ile bu hak ortadan kaldırıl
mıştır. Daha önce 125 er dekar toprak alan 
çiftçilerin 25 er dekar toprağının kireçlenmek 
suretiyle ziraat arazisi olmaktan çıktığı ve Ha
zinenin bu çiftçilere 25 er dekar toprak borç
lu olduğu gerekçesiyle Sayın Bakanın emri üze
rine mevcut toprak, evvelce Hazine toprağın
dan faydalananlara verilmiştir. Kaldı ki, son
radan verilen 25 er dekar arazinin kıraç olma
yıp sulu arazi olduğu yüksek ziraat mühen
dislerinin verdikleri bilirkişi raporu ve mahke
me karariyle ortaya çıkmıştır. Bu sebeple gen
soru açılması için müzakerenin açılmağına, ger
çeğin meydana çıkması bakımından lüzum var
dır. 

- 3 0 — 
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Muhterem arkadaşlarım, Topraksız çiftçiyi 
topraklandırmayı amaç güden Kanunun hü
kümlerine göre aynı köyde, hiç toprağı olmı-
yan vatandaş sırada beklerden, bir evvel Ha
zineye ait toprağın tevziinden faydalanan va
tandaşa intikal eden arazinin, velevki bir mik
tarı kireçlenmek suretiyle ziraat arazisi vasfını 
kaybetmiş olsa dahi, diğer yanda sırada bek-
liyen ve bir dekar arazisi olmayan vatandaş 
elin tersiyle itilerek bir önce verilene ikinci 
defa verilmesi hiç şüphesiz ki adaletli bir dav
ranış olmaz. Nitekim bu hal bu köyümüzde 
yekdiğerine yakın akraba olan, komşu olan 
aileler arasında büyük hâdiselere yol açmıştır, 
büyük münakaşalara, kavgalara yol açmıştır. 
Köyümüzün huzurunu bozmuştur. Komşuluk 
münasebetlerini bozmuştur. Bu bakımdan da 
bu tevziat isabetli olmamıştır ve Topraksız çift
çiyi topraklandırmayı amaç güden Kanunun 
hükümlerine de uygun düşmemektedir. Ger
çeğin ortaya çıkması bakımından, yapılan şi
kâyetlerin, iddiaların varidolup olmadığının 
anlaşılabilmesi için gensorunun müzakere edil
mesi hususunda rey vermenizi grupumuz adına 
rica ediyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Grupları aidına başka söz isti-
yen arkadaşımız var mı? Adalet Partisi Grupu 
aidına Sayın Eren, buyurunuz efenldim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN EREN 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 1067 yi 
lı içinde muhtaç çiftçi ailelerine Hazine arazisi 
dağıtımı bakımından 33 ilde 295 köyde uygula
ma yapılmıştır. 1 526 000 dönüm arazi 27 000 
muhtaç çiftçi ailesine dağıtılmıştır. Böylesine 
rekor sayılacak seviyede geniş kapsamlı bir 
çalışmadan, sadece Polatlı Sarıoba köyünün 
dağıtım işinin Sayın Seçkin tarafından genso
ru mevzuu yapılmasını hayretle karşılamakta
yız. 

Toprak tevzii köylü bakımından fevkalâde 
hassas olan bir konudur. Bu itibarla muhtelif 
menfaat çatışmalarının olacağı, ihtilâfların zu
hur edeceği ve bâzı şikâyetlerde bulunulacağı 
aşikârdır. Bütün bu menfaat çatışmalarından 
ileri gelen şikâyetlerin hepsi Köy İşleri Ba
kanlığınca yetkili uzmanlar tarafından tetkik 
ve tahkik ettirilmiştir. Sarıoba köyü dağıtım 
işi de yine bakanlık müfettişi, Toprak ve iskân 
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işleri kontrolörü ve Ankara Vali muavinlerin
den birinin başkanlığında teşkil edilen üç kişi
lik tahkik heyeti marifetiyle tahkik ettirilmiş 
ve bu işte tahkikat sonucuna göre her hangi 
bir kanunsuz ve usulsüz cihet tesbit edilme
miştir. 

Ayrıca, Polatlı Sarıoba köyünde şikâyeti 
olan 40 kişilik grup Polatlı Asliye Hukuk Mah
kemesi kararı ve bu karara mesnet bilirkişi 
raporu ile birlikte Danıştaya yürütmenin dur
durulması için müracaatta bulunmuşlar, Danış
tay Sekizinci Dairesi bu talebi ittifakla red
detmiştir. Ayrıca aynı grup bu defa dağıtım 
tasarrufunun iptali için Danıştaya müracaat 
etmiştir. Halen dosya Danıştay'da derdesti 
rüyettir. 

Sayın Seçkin'in iddia ettiği gibi Ankara 
Valiliğine bir A. P. Senatörü veya Milletvekili 
müracaatta bulunmamıştır. Bu konu Sayın 
Seçkin'in iddiası hilâfına Ankara Valiliğinin 
Köy İşleri Bakanlığından bâzı hususları sor
mak hususunda her hangi bir yazı yazmamış 
olmasiyle de sabittir. 1963 yılında «kültür ara
zisi değildir» diye 3 ilâ 15 dönüm miktarında 
toprağını Hazineye iade eden 70 aileye muadili 
toprak verilmiş olması 4753 sayılı Kanuna ve 
bu kanuna müstenit nizamname hükümlerine 
uygundur. Arazide norm, arazi üzerinde 11 
gün müddetle etüt yapan İM toprak etütçüsü 
yüksek ziraat mühendisinin çalışmaları ve lâ-
boratuvar denemeleri sonucunu değerlendi
ren Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü
nün 8 uzmanı tarafından tanzim edilen proto
kole göre Toprak Komisyonunca tesbit edil
miştir. 

önergede bahsedilen Bakana ait emir re'sen 
verilmiş bir emir olmayıp, bu sekiz uzmanın 
protokolünü Toprak Komisyonuna aksettiren 
bir talimattır. Talimat Toprak ve İskân Genel 
Müdürlüğünden çıkmıştır. Bu itibarla, iddialar 
tamamiyle mesnetsizdir. Esasen halen Danış-
tayda dâva konusu olan bu mevzuun bir gen
soru ile Yüksek Huzurunuza gelmesi de doğru 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususu ilâve 
edeyim ki, bu mevzu ile de Adalet Partisine 
mensup Ankara Milletvekili ve Senatörlerin
den hiçbirisi alâkadar olmamış, tamamen tek
nik elemanların elinde bu iş yoğrulup bu hale 
getirilmiştir. Biraz evvel arkadaşımın iddiala-
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rı kavli mücerrettedir, buna dair her hangi bir 
vesika ortaya çıkaramaz. Çünkü dağıtılan top
rak mevzuu mutlaka köyde ihtilâflar yarat
maktadır; bazan kavgalara sebebiyet vermek
tedir, yeni yeni ihtilâflara yol açmaktadır. 
Bunlardan bir tanesini misal olmak üzere söy-
liyeyim : Bâzı mmtakalarda 8 yaşındaki ço
cukların mahkemelere götürülüp nüfusları bü
yütülmek suretiyle dağıtılacak topraktan is
tifade etmek yolunu dahi aramış bulundukları 
bize gelen şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Bun
lara asla girilmemiştir, bunlar teknik eleman
ların elinde kalmış ve onların kararlarına isti
naden yürütülmüş işlerdir. Bu (bakımdan Ada
let Partisi Grupu bu gensoruya beyaz oy ver-
miyecektir. Hürmetlerimle. (A P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Başka grup adına söz istiyen 
var mı efendim? 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Grup adına 
söz istiyorum. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — C. H. P. Grupu 
olarak kendisine yetki verilmiştir. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak konuştu
nuz, ayrıca grup sözcüsü olarak konuşacaksı
nız. Buyurun Sayın Seçkin. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, kısaca mâ
ruzâtta bulunacağım. Şimdi Sayın Bakanın 
biraz evvelki konuşmamda bahsettiğim emrinin 
bir pasajını aynen okuyorum, Yüsek Meclise. 
Miktarlardan bahsettikten sonra Sayın Bakan 
diyor ki : «... Bilindiği üzere Sarıoba köyünde
ki dağıtım işleri muhtelif sebepler dolayısiyle, 
bilhassa kur'a keşidesi için tâyin ve ilgililere 
duyurulan tarihte ihtiyar kurulunun köyde ha
zır bulunmaması ve aynı zamanda münferit 
müracaatlar yüzünden henüz bir sonuca bağ
lanamamıştır. Her hangi bir hak ziyama mey
dan vermemek üzere vâki müracaatların bir 
defa daha incelenip durumun açıklığa kavuş
turulması suretiyle uygulama işleminin sıhhatli 
bir şekilde yürütülmesinin sağlanması fayda
lı görülmüş ve yapılan inceleme neticesi : 

1. 1959 yılında topraklandırılıp, nizamna
menin 57 nci maddesi ve 487 sayılı genelge uya
rınca bir kısım toprakları Hazineye iade edil
miş olan 70 hak sahibi aile reisine geri alman 
arazi miktarinda toprak verilmesi...» 

Şimdi Sayın Orhan Eren arkadaşım burada 
bahsettiler, «kavli mücerrette kalıyor, delil yok» 
filân... Efendim, onu bendeniz arz ettim, 
13 . 6 . 1967 tarihinde kaymakam köy muhta
rına tebliğ ediyor, «geleceğiz, kur'a keşide ede
ceğiz, hangi parselin hangi topraksız vatanda
şa aidolduğunu tesbit edeceğiz» diyor. Yani, 
parselasyon bitmiş, topraksız vatandaşlar tesbit 
edilmiş, ikisinin mutabakatı sağlanacak. Köyde 
ve hangi parsel numarası hangi topraksız va
tandaşa isabet ederse onun adına tapu tanzim 
edilecek. Şimdi iş bu kadar tekemmül etmiş 
iken, işe politikacılar karışınca işte böyle acaip-
likler doğuyor. Bırakınız, toprak tevzi komis
yonu, kaymakam, kanunların emirlerini vatan
daşların rozetlerine göre değil, objektif olarak 
bütün vatandaşlara eşit şekilde tatbik edecek 
olan memurlar işlerini hakkiyle yapsınlar. Ha
yır, derhal o gün oradan muhtar kaçırılıyor, 
mühür kaçırılıyor, vatandaşlara bu kur'a keşi
desi işi durduruluyor. 

Sayın Eren burada ifade etti. «Ne vali sor
du, ne bir şey...» 

Efendim ifade ediyorum, vali 15 . 6 . 1967 
tarihinde vekilden soruyor. Vekil 16.6.1967 
tarihinde komisyon kuruyor, aynı tarihte ko
misyonun raporunu alıyor. Mütehassıslardan ba
his buyuruyor Sayın Eren. E.. Mütehassıslar bir 
günde yazacakları raporlarla hataya düşerler. 
Lütfedip gitmiş de Ankara'daki mütehassıslar 
Sarıoba köyünde «bu topraklar kıraç mıdır, 
yoksa sulu mudur» diye tetkik etmiş mi? Yo... 
Kendisine talimat verildiği şekilde netice önce
den belli, yazı yazdırılmış. Onun için lâfı fazla 
uzatmıyacağım. C. H. P. Grupu adına Yüce 
Meclisten istirhamımız odur ki, bu konu açık se
çik yetki tecavüzüdür, haksız muameleye teves
süldür, olmıyan işi olmuş gibi göstermektir ve 
kanunları, vatandaşlar arasında haklı şekilde 
tatbik etmemenin tipik örneğidir. C. H. P. Gru
pu adına istirham ediyoruz, Yüce Meclis bu gen
soruyu lütfetsin kabul buyursun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Diğer gruplar adına söz isti
yen?... Yok. Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY ÎŞLERl BAKANI TURGUT TOKER 
(Ankara) — Sayın milletvekilleri, Ankara Mil
letvekili Sayın îlyas Seçkin'in Polatlı ilçesine 
bağlı Sarıoba köyü hudutları dahilindeki Hazi-
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ne arazisinin dağıtımında haksız, adaletsiz ve 
partizanca hareket ettiğim iddiasiyle hakkım
da Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gen
soru açılmasına dair önergesine mevzu işlemin 
mahiyeti hakkında Yüksek Heyetinize bilgi arz 
etmek ve sonucu takdirlerinize bırakmak üzere 
huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

işlem hakkında maruzatta bulunmadan önce 
önergenin kapsadığı hususları özetlemekte fay
da mülâhaza etmekteyim. 

Sayın llyas Seçkin Sarıoba köyündeki 2 046 
dönüm Hazine arazisini Polatlı'daki Toprak Ko
misyonunun, topraksız olduklarını tesbit ettiği 
köylülere dağıttığını, tapularını hak sahipleri
ne teslim etmek üzere 13 Haziran 1967 günü 
köye gidileceğinin Kaymakamlık tarafından il
gililere bildirildiğini, ancak belli edilen günde 
Köy İhtiyar Kurulunun köyden ayrılmış olması 
dolayısiyle Kaymakamla Komisyonun, ilgililerin 
tapu tevzi işini yapamadığını; 

Bir kısım A. P. li milletvekili ve senatörlerin 
tavsiye ve telkini üzerine mezkûr arazinin A. P. 
taraftarlarına verilmesi lâzımgeleceği hakkında 
Ankara Valiliğine yapılan bir müracaat üzerine 
keyfiyetin Valilikçe Bakanlığımdan sorulduğu 
ve Bakanlığımca da imzamı havi 21 Haziran 
1967 tarihli 20973 sayılı yazı ile bahis konusu 
Hazine arazisinin kıraç sayılması gerektiği, ev
velce toprak komisyonunca yapılmış olan dağı
tımın ve hazırlanan tapuların iptal edilmesi hu
susunda tarafımdan emir verildiği; 

Yine aynı yazıda kendilerine evvelce kıraç 
yerden 125 er dönüm arazi verilmiş olan vatan
daşların 25 er dönümünü bir müddet evvel Ha
zineye iade ettikleri için söz konusu arazinin 
bu 70 aile reisine tevzi edilmesi hususunda ver
diğim emre istinaden mezkûr araziyi toprak ko
misyonunun 70 aileye tevzi ederek tapulannı 
vermiş olduğu; 

Tarafımdan verilen emir üzerine ikinci defa 
yapılan bu toprak tevziatından faydalanan aile 
reisleri arasında 400 - 500 dönüm arazi sahibi şa
hıslar bulunduğu gibi, hayatta olmıyanlarm da 
topraklandırıldığı, bu suretle mensubu bulun
duğum siyasi parti taraftarlarının topraklandı
rılması yoluna gidilerek kanunların hiçe sayıl
dığı ve adaletsiz bir durum yaratıldığı; 

10 . 6 . 1968 O : 1 

Tarafımdan verilen emir üzerine mağdur du
ruma düşen vatandaşların Polatlı Mahkemesine 
müracaatla durumun ve delillerin tesbit etti
rildiği, kıraç namı altında A. P. mensubu şa
hıslara taksim ettirdiğim arazinin Ankara çayı 
ile su bentleri arasında bulunduğu ve sulu oldu
ğu yolunda yüksek ziraat mühendisleri tarafın
dan verilen bilirkişi raporuna dayanılarak mah
kemece dağıtım konusu olan toprakların sulu 
olduğuna karar verildiği, Sayın îlyas Seçkin'in, 
önerge tarihinden 10 gün evvel Sarıoba köyüne 
gittiğinde de bu toprakların Ankara Çayının 
taşması üzerine su altında bulunduğunu bizzat 
gördüğünü ve çeltik ekilebilir nitelikte olan bir 
arazinin tarafımdan kıraç arazi sayılarak bu 
şekilde tevzi ettirmiş olduğumu bizzat tesbit 
ettiklerini önergelerinde ifade etmiş bulunuyor
lar. 

Beş bölümde özeteldiğim önergenin her bölü
mü hakkında bu konuda cereyan etmiş muame
leye dair Muhterem Heyetinize ayrı ayrı bilgi 
sunduğum zaman görülecektir ki, partizanca ve 
yine kendi iddialarına göre özel maksatlarla 
yaptırdığımı iddia ettikleri dağıtımda gerek tek
nik ve gerekse hukuki yönden tarafımdan sâ
dır olmuş bir davranış ve müdahale asla bahis 
konusu olmamıştır. 

Peşinen şunu kaydedeyim ki, şimdiye kadar 
hukukçu, idareci ve maliyeci olarak tanıdığımız 
Sayın Seçkinin, arazinin teknik yapısı hakkın
da hemen bir bakışta hüküm verebilecek bir 
formasyona sahip bulunduklarını da bu öner
geleri vesilesiyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, bu önergenin ve
riş sebebi aslında ne bir hizmet, ne de bir mu
rakabe amacı gütmemektedir. Bu, iyiniyetle ve 
ilgili mevzuata ve aynı zamanda teknik esas
lara tamamiyle uygun çalışmalar yapan ve 1967 
yılı içinde, yani bir yıl zarfında Türkiye'nin 
muhtelif yerlerinde ve köylerinde 27 bin muhtaç 
çiftçi ailesine 1 526 000 dönüm Hazine arazisi
nin dağıtımını başaran bir kuruluşu ve onun 
başındaki siyasi sorumluyu partizanca gayret
lerle ve gerçekler dışında töhmet altında tuta
rak yıpratmak ve lau suretle özel bâzı faydalar 
sağlamak gayesini gütmektedir. Bu itibarla bu 
olumsuz tutumu Sayın Seçkinin şahidolduğum 
siyasi olgunluğuyla bağdaştırmadığımı belirt
mekten kendimi alamıyarak müsaadenizle öner-
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ge bölümleri hakkında cevaplarımı arza başlıyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, yüksek malûmları 
olduğu üzere toprak komisyonları dağıttıkları 
arazinin tapuda şahıslar adına tesciline ve tapu 
senedi tanzimine yetkili değildirler. Bu iş, yani 
tescil işlemi valilikçe onaylanan dağıtım cetvel
lerine ve valilikçe verilecek tescil emrine isti
naden mahallî tapu dairelerince yapılır. Sarı-
öba köyünde dağıtılan Hazine arazisi, mevzuata 
uygun olarak ve arz ettiğim esasa göre hak sa
hipleri adına Polatlı Tapu Sicil Muhafızlığı ta
rafından ancak 5 Ekim 1967 tarihinde 1138 yev
miye numarasiyle tescil edilmiştir. Sayın îlyas 
Seçkin ise, tapu senetlerinin hak sahiplerine 
teslimi için komisyonun 13 Haziran 1967 günü 
Sarıoba köyüne gideceğini ve bu hususta kay
makamlıkça ilgililere tebligatta bulunulduğunu 
önergelerinde belirtmek suretiyle gerçek ve res
mî kayıtlardaki bilgilerle telifi mümkün olmı-
yan bir hataya düşmüş bulunmaktadırlar. 

Bu suretle tapu tescilinin yapıldığı tarihten 
üç ay 22 gün önce tapu senetlerinin hak sahip
lerine teslimine maddeten imkân olmadığını ve 
dolayısiyle de tarafımdan verilmiş bir emirle de 
iptal edilmiş tapu bulunmadığını Sayın Seçkin 
de dâhil olmak üzere Yüksek Heyetinizin tak
dir buyuracağına ve Sayın Seçkin'in yanlış bil
gi derlemiş olduğuna kanaat getireceklerine 
eminim. 

Sayın îlyas Seçkin'in bizim için kestirilmesi 
güç bir maksadı temin için silâh olarak kullan
dığı 21 Haziran 1967 tarihli ve 20973 sayılı yazı, 
önergelerinde iddia ettikleri gibi Ankara Vali
liğine yapılan bir müracaat üzerine Bakanlığım
dan valilikçe sorulan bir hususun cevabı ve te-
rafımdan re'sen verilmiş bir emir değil, Polat-
lı'daki 18 Numaralı Toprak Komisyonunun Ba
kanlık makamına değil, doğrudan doğruya Top
rak - İskân İşleri Genel Müdürlüğüne yazdığı 
15 Haziran 1967 tarihli ve 163 sayılı yazısında 
temas ettiği bâzı hususların aydınlatılması için 
adı geçen komisyona 8 kişilik bir teknik heye
tin protokolunda belirtilen hususları bildiren 
ve Ankara Valiliği kanaliyle gönderilen bir ta
limattır. 

Bu yazının mahiyet ve maksadına daha son
ra temas edeceğim. Ancak valilikten Bakanlığı
ma bir yazı gönderilmediği açıktır. Bu sebeple 

de Sarıoba köyünde yapılan dağıtımla ilgili ol
mak üzere valilikçe her hangi bir husus sorul
madığına göre, bir kısım A. P. li milletvekili 
ve senatörlerin telkini hakkındaki iddia da ba
his konusu olmamak lâzımgelir. Bu suretle 
Sayın İlyas Seçkin'in A. P. Milletvekili ve se
natörleri hakkındaki ithamının da mesnetsiz ol
duğunu söylemek mecburiyetindeyim. 

Daha önce belirttiğim gibi, şahısları adına 
tapuda tescil işlemi 5 Ekim 1967 tarihinde 1138 
yevmiye numarasiyle yapılmış olmasına ve bu 
tarihten önce de her hangi bir tescil işlemi ya
pılmamış bulunmasına göre, ortada mevcudol-
mıyan tapu tescil işleminin bir emir ile de ip
tali varit değildir. Esasen demin Sayın Ekin
ci'nin de belirtiği gibi, salâhiyetimiz dışında olan 
bir keyfiyettir. Bu da mesnetsiz bir ithamdan 
ileri bir değer taşımamaktadır. 

Hakkımda gensoru açılması için ele alınan 
ve bir kısım basın organlarınca kamu oyunda 
istihfam yaratacak neşriyata sebebolan 21 Ha
ziran 1967 tarihli ve 20973 sayılı mezkûr yazıya 
gelince : 

Değerli milletvekilleri, Yüksek Heyetinizin 
de malûmları olduğu üzere bu mevzu bir tek
nik iştir, bir siyasi bakan mevzuu değildir. 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununu uy-
gulıyan organ teknik bir kuruluş olan ve Bakan
lığım bünyesinde kendi kuruluş kanununa göre 
müstakil bir genel müdürlük hüviyetinde yer 
alan Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğüdür. 
Bu teşekkül Hazine arazisini özel kanununa ve 
teknik esaslara göre dağıtır. Dağıtıma başla
madan önce topraklandırılmasını talebeden ve 
muhtacolduklarını bildiren her aile reisinin du
rumunu dikkatle inceler. Aynı zamanda dağı
tacağı arazinin toprak etüdünü, kabiliyet ve sı
nıflandırılmasını ve toprak haritasını yapar. Bu 
maksatla araziyi mahallinde ve teknik usuller 
dairesinde incelediği gibi, alacağı toprak numu
nelerini lâboratuvarlannda tahlil eder. Bu ça
lışmalar neticesinde dağıtım konusu arazinin 
karakteri ve o yerde uygulanacak olan norm 
meydana çıkar. 

Sarıoba köyünde de işte bu esaslar dâhilinde 
çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda, uzun müd
det bu sahada çalışmış uzman iki toprak etüt-
cüsü Ziraat Yüksek Mühendisi tarafından 
28 Nisan 1967 tarihinden 9 Mayıs 1967 tarihine 
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kadar 11 gün müddetle arazide gerekli etüt ya- ' 
pılmış ve bu mesaiyi mütaakıp lâboratuvar ça
lışmalarına geçilmiştir. 

Arazi üzerinde ve lâboratuvar çalışmaları so
nunda bu iki uzman Yüksek Ziraat Mühendisi 
tarafından 17 Mayıs 1967 tarihini taşıyan, hazır
lanmış ve düzenlenmiş rapor Toprak ve iskân 
İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu rapor, 
Genel Müdürlükçe Toprak ve İskân İşleri Mü
şaviri, aynı Genel Müdürlük İskân Plânlama 
Dairesi Başkanı, İskân Plânlama Etüt Plân 
Müdürü, Proje Fen Heyeti Müdürü, Toprak 
Etüt Lâboratuvar Şefi, Birinci Şube ve 4 ncü 
Şube müdürleri, 4 ncü Şube Müdür Muavini 
ve Toprak iskân Genel Müdürlüğü bir kontro
lörü tarafından olmak üzere 8 uzmandan mü
teşekkil bir heyet tarafından incelenmiş, mü
talâaları bir protokole bağlanmıştır. 

Arz ettiğim iki yüksek ziraat mühendisi ta
rafından düzenlenmiş rapor ile bu raporu de
ğerlendiren, demin hüviyetlerini arza çalıştı
ğım sekiz teknik ve yetkili elemanın ittifakla 
düzenlediği protokole göre; Sarıoba köyün
deki dağıtım konusu arazi 3 093 dönümdür. 
Bunlardan 87 dönümü sulu addedilebilecek va
kıftadır. Geriye kalan 3 606 dönümden 1 644 
dönümü mutlak olarak kıraç ve 1 962 dönümü 
ise mevcut şartlarda sulu arazi ad ve itibar 
edilmesi mümkün görülmiyen, problem ihtiva 
eden yerlerdir. 

Sayın ilyas SeçMn'in mahallî araziye gitti
ğinde feyezan suları ile kaplı gördüğü ve bu 
aebeple de sulu diye vasıflandırdığı arazi işte 
mevcut şartlarda teknik esaslara, lâboratuvar 
çalışmalarına ve mahallinde yapılan detay 
etütlere, uzman mühendislerin raporlarına ve 
beyanlarına göre sulu ad ve itibar edilmesi 
mümkün görülmediğinden ve çoraklık ihtiva 
ettiğinden, yine teknik elemanların raporuna 
göre kıraç muamelesine tabi tutulan ve dağı
tılan 1962 dönümlük sahadır. 

Mevcut teknik rapor ve protokole göre bu 
arazi toprak yapısı itibariyle bir problem sa
hadır, feyezana mâruzdur, taban su seviyesi
nin yüksek olması ve drenaj tesislerinin mev-
cudolmaması yüzünden çoraktır. 

Taban suyu seviyesinin yükselmesi tuz taba
kasının arazi sathına çıkması yüzünden bahis 
konusu arazideki mevcut çoraklığı daha da 
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artırmakta, arazi mutlak olarak büyük yatırım
larla uzun süreli çalışmayı ve ıslahı gerektir
mektedir. Bu duruma rağmen, yani problem 
sahası olup dağıtılmaması gereken arazinin köy 
halkı tarafından kendilerine dağıtılması ısrarla 
istendiğinden hak sahiplerine dağıtılmıştır. Sa
yın ilyas Seçkhı'in bu araziyi gittiği mevsim
de sular altında gördüğünü önergelerinde be
lirtmiş bulunmaları da teknik elemanların bu 
yerin feyezan veya çorak sahası olduğu hak
kındaki görüş ve bu görüşü aksettiren rapor
larını da esasen teyidetmektedir. 

Bu durum muvacehesinde mezkûr arazinin 
kıraç norm üzerinden dağıtılmasında cari mev
zuata ve teknik usullere aykırı bir hal bulun
mamakta, yapılan işte tekniğin, teknisyen
lerin çalışmalarının ve mütalâaalarmın hiçe sa
yılması ve kenarda bırakılması gibi bir keyfi
lik asla bahis konusu olmamakta, her şey ve 
her işlem tamamen teknik uzmanların etütle
rine, raporlarına ve mütalâalarına göre cere
yan etmiş bulunmaktadır. 

Gensoru önergesinde iddiaya mesnet 21 Ha
ziran 1967 tarihli 20973 sayılı talimat, tarafım
dan re'sen ve keyfî olarak verilmiş bir emir de
ğil, arazi üzerinde yapılmış teknik çalışmaların 
sonucunu belirten ve yukarda bertafsil izahı
nı yapdığım iki uzman yüksek ziraat mühendi
sinin imzasını taşıyan rapor ile, bu raporu bir 
hataya meydan vermemek üzere ve cari usule 
göre inceliyeh ve değerlenidiren Toprak İskân 
işleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ve 
müdürlerinden müteşekkil 8 uzman arkadaşın 
ittifakla tesbit ettikleri hususları Ankara Vali
liği kanaHyle Toprak Komisyonuna ulaştıran 
ve Toprak İskân Genel Müdürlüğünce hazırla
nan ve bu genel müdürlükten tarih ve sayı 
alan bir talimat yazısından ibarettir. Yazı Ge
nel Müdürlüğün 1 nci ve 4 ncü şubelerinden 
çıkmış olup 3 paraf ve bir imzayı taşımaktadır. 

Bu beyanımla, ortada bir hata ve kusur 
varsa sorumluluğu Toprak ve iskân işleri Ge
nel Müdürlüğüne yükleme çabası gibi bir yola 
sapmayı düşünmediğimi bilhassa belirtmek is
terim. imzaladığım bütün yazıların ve bu ya
zıların doğurduğu sonuçların, teknik de olsa, 
sorumluluğunu kabule ve hesabım en ince te
ferruatına kadar, yakın bir mazide olduğu 
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gibi, vermeye her zaman hazır olduğumu ve 
Bakanlığın bütün işlerini bu düşünce ve bu tu
tum ve prensip içinde yürütmekte olduğumu 
da ifade etmek isterim. (Soldan bravo sesleri) 

Sayın İlyas Seçkin, yine aynı yazıda, evvel
ce kendilerine kıraç yerden 125 er dönüm arazi 
verilmiş olan 70 vatandaşın bir müddet evvel 
Hazineye iade ettikleri 25 er dönümlük arazi
lerine karşılık kendilerine mezkûr yerden tek
rar arazi verilmesini emrettiğim için toprak 
komisyonunca bu araziden tevziat yapılarak ta
pularının da verilmiş olduğunu ifade etmekte
dirler. 

önergeye mesnet emrin mahiyetini yukar
da açıklamış bulunuyorum. Bu iddiaya gelin
ce: 1959 yılında topraklandırılmış olan ailele
rin kültüre elverişli olmadığından Nizamname
nin 57 nci maddesi uyarınca 1963 senesinde Ha
zineye iade ettikleri arazi 25 er dönüm olma
yıp, hak sahiplerine göre değişen 3 - 15 dönüm 
arasındadır. Mezkûr madde, geriye alınan bu 
gibi araziye karşılık muadili miktarda toprak 
verilmesini âmir bulunduğundan 1967 senesinde 
yapılan uygulamada bu hükme istinaden 70 
vatandaşa, ki zamanında bunlar da topraksız 
idi ve toprak dağıtmak suretiyle topraklandı-
rılmıya çalışıldı, muadili miktarda arazi veril
miş olmasında mevzuata aykırı hiçbir cihet 
bulunmamakta, aksine işlem, tam bir mevzuat 
uygunluğu içinde cereyan etmiş bulunmakta
dır. Bu sebeple bu yoldaki iddiayı da hayret
le karşıladığımı kaydetmekle yetiniyorum. 

Sayın İlyas Seçkin, bir noktaya hiç temas 
etmiyorlar. Sarıoba köyünde söz konusu 70 
aile dışında yapılan dağıtımla, ayrıca 33 aile 
reisi, istihkakları halen dâvası devam etmekte 
olan Hazine arazisinden bilâhara tamamlanmak 
üzere, nizamnamenin 45 nci maddesi uyarın
ca kısmi topraklandırma normu tatbik edilmek 
suretiyle topraklandırılmLştır. Keza yine ayrı
ca 4753 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi gere
ğince 203 aileye de üçer dönümü geçmemek 
üzere bağ ve bahçe yeri verilmiştir. 

Sayın Seçkin iddiasında, toprak tevziatın
dan faydalanan aile reisleri arasında 400 - 500 
dönüm arazi sahibi şahıslar bulunduğunu ve 
hattâ hayatta olmıyanlara arazi verilmek su
retiyle mensubu bulunduğum siyasi parti taraf
tarlarının topraklandırılması yoluna gidilerek 

kanunların hiçe sayıldığını ve adaletsiz bir du
rumun yaratıldığını iddia etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şunu da bilhassa be
lirteyim ki, Sarıoba köyünde dağıtımı cetvelle
rinin valilikçe onay ve 5 Ekim 1967 tarihinde 
tapuya tesciline rağmen tarafımdan bu defa 
deminki emir gibi değil re'sen özel kalemden 
çıkmak suretiyle 9 Ekim 1967 tarih ve 
1243/27-01 sayılı emirle bir Bakanlık müfettişi, 
Toprak iskân Genel Müdürlüğünden bir kontro
lör ve Ankara Valiliğinden bir Vali Muavini
nin iştirakiyle teşekkül ettirilen bir tahkik he
yeti marifetiyle Sarıoba toprak tevziatına ait 
bütün işlem başlangıcından sonucuna kadar in
celettirilmiş ve tahkik ettirilmiştir. 

TaJhkik Heyetinin 31 Ekim 1967 tarihli 
11/13 sayılı raporuna göre bu köyle ilgili ol
mak üzere yapılan işlemlerde kanun ve mev
zuata aykırı düşecek en küçük bir husus tes 
bit edilememiştir. Tahkik sırasında Sayın Seç
kin'in iddiasiyle ilgili bir iddia ve şikâyetlerle 
karşılaşılmamıştır. Yani 400 - 900 dönüm top
rak sahibi kimselerin topraklandırıldığı ve ölü
lere toprak verildiği gibi. Böyle olmasına rağ
men Sayın Seçkin'in bu iddialarını ihbar mahi
yetinde karşıladığımı ve temas buyurdukları 
hususların dikkatle tetkiki ve tahkiki için ye
teri kadar müfettiş tefrik ettiğimi ayrıca kay
detmek isterim. 

Şurada bir noktaya temas edeyim: Sayın 
Seçkin dediler ki, «Toprak Komisyonu Başka
nı değiştirilmiştir.» Sarıoba köyünde başlan
gıçtan tevziat yapılan ve toprak dağıtılan ki
şiler adına tescil yapılıncaya kadar hiç bir de
ğişiklik yapılmamıştır. Bu da hilâfi hakikat 
bir beyandır. 

Yüce Heyetiniz ve bu arada Sayın Seçkin 
Kanuna aykırı her hangi bir işleme Bakanlı
ğımca göz yumulmıyacağına ve haksız mal ik
tisabına meydan verilmiyeceğine emin olabilir
ler. Kaldı ki, mensup bulunduğum Adalet 
Partisinin ve şahsımın hayatta olmıyanları top
raklandırmak yoliyle ölülerden medet umduğu
muz şekilde yorumlanabilecek ifadelerini man
tıkla bağdaştıramadığımı söylersem her halde 
kendilerini incitmemiş olurum. Böyle bir tu
tumum partime ve şahsıma siyasi bir menfaat 
sağlıyamıyacağı için telaşlanmaya ve endişelen
meye mahal olmadığını belirtmek suretiyle 
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kendilerini müsterih kılacağımı da umuyorum. 
Sayın Seçkin'in önergesinde, tarafımdan 

verilen emir üzerine mağdur duruma düşen va
tandaşların Polatlı Mahkemesine müracaatle 
durumun ve delillerin tesbit ettirildiği, kıraç 
namı altında Adalet Partisi mensubu şahıslara 
taksim ettirdiğim arazinin Ankara çayı ile su 
bentleri arasında bulunduğu ve sulh olduğu yo
lumda ziraat yüksek mühendisi tarafından ve
rilen bilirkişi raporuna dayanarak mahkemece 
dağıtım konusu toprakların sulu olduğuna ka
rar verildiği ve çeltik ekilebilen nitelikte olan 
bu arazinin tarafımdan kıraç arazi sayılarak bu 
şekilde tevzi ettirmiş olduğumu bizzat tesbit et
tikleri ifade ve iddia olunmaktadır. 

Yüksek huzurunuzu işgal ve kıymetli zama
nınızı israf etmemek için tevzi edilen arazinin 
sulu veya kıraç olduğu ve Sayın Seçkin'in da
ğıtım konusu araziyle ilgili iddalan hakkında 
biraz önce yaptığım açıklamayı tekrarlamıyaca-
ğım. Ancak, bütün yargı organlarına ve bu 
arada Sayın Polatlı Asliye Hukuk Mahkemesine 
ve kararlarına saygımızın tam ve devamlı oldu
ğuna işaret ederek ve bu itibarla da Asliye Hu
kuk Mahkemesinin tesbitle ilgili kararı konu
runda zinhar değil ve fakat mahkeme karanna 
yegâne mesnet bilirkişi olarak istihdam edilen 
Polatlı'da vazifeli Yüksek Ziraat Mühendisi 
Şehamettin Cengiz'in raporuna affınıza sığına
rak bir miktar dokunacak ve ufak bir bilgi su
nacağım. 

Adı geçen mühendisin ısöz konusu raporu hiç
bir ciddî tetkik, etüt ve lâboratuvar çalışmasına 
istinadetmemekte ve sadece arazide bir günü bile 
doldurmıyan bir müşahedenin ifadesinden iba
ret dörtbuçuk satırlık rapor olarak kalmaktadır. 
Buna mukabil Toprak İskân Genel Müdürlü 
günün iki toprak etüt uzmanı 11 gün mahallî 
arazide etüt yapmış, her parçadan aldığı toprak 
numunelerini lâboratuvarda tahlil etmiş, buna 
göre hazırladığı teknik rapor yine Toprak İskân 
Genel Müdürlüğünün teknik uzman ve ilgili dai 
re balkanlarının teşkil ettiği 8 kişilik teknik bir 
heyette incelenmiş, değerlendirilmiş ve bir pro
tokole bağlanmıştır. Her iki rapor arasındaki 
teknik değer, takdir buyuracağınız üzere, el
bette farklı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1967 yılında yurdu
muzun muhtelif bölgeleri itibariyle geniş ölçüde 

Hazine arazisi dağıtımı uygulaması yapılmıştır, 
57 toprak komisyonu 33 ilde ve 295 köyde çalış
mıştır. 27 768 çiftçi ailesi kısmen veya tamamen 
topraklandırılmak suretiyle 1 526 770 dönüm 
arazi dağıtılmıştır. 

Toprak ve toprak üzerindeki müMyet Türk 
ıköylüsü için fevkalâde önemli ve fevkalâde has
sas bir konudur. Hiç şüphe etmemek geretir ki, 
geçmiş yıllara nazaran mukayese edilmiyecek 
derecede rekor seviyedeki bu dağıtımda yer 
yer muhtelif itirazlar ve ihtilâflar olmuştur. 
Her ihtilâf ve itiraz bu yolda uzun yıllar emek 
veren mütehassıs teknik elemanlar, kontro
lörler ve müfettişler tarafından incelenmiş, za
man zaman tahkik mevzuu yapılmıştır. Aynı 
zamanda her işlem için vatandaşlarımıza yetki
li yargı organlarına başvurmaları da tavsiye 
olunmuştur. Nitekim iSayın Seçkin'in önerge
sine konu yaptığı Sarıoba köyü Hazine arazisi 
dağıtım işi, yine önergede kaydedildiği üzere, 
Polatlı Asliye Hukuk Mahkemesi 8 . 7 . 1967 
tarihli esas 1967/225 ve karar 1967/197 sayılı 
ilâmın ve bu ilâmın istinadettiği bilirkişi rapo-
riyle birlikte 40 vatandaşımız tarafımdan Da
nıştay'a intikal ettirilmiş, dâva konusu yapıl
mış ve dâva sonuna kadar da yürütmenin dur
durulması 8 Ağustos 1967 tarihli dilekçe ile Da-
nıştayidan talebolunmuştur. Bu dilekçe Anka
ra Valiliğine tebliğ olunmuş, Ankara Valiliğin
ce gerekli cevap verilmiş ve neticede Danıştay 
8 noi Daire tarafından ittihaz olunan 10.10.1967 

tarihli esas 1967/2509 ve karar 1967-3172 sayılı 
ilâmla durdurma talebi önce usul ba)kımın!dan 
reddedilmiş ve bilâhara aynı dairenin 5 Aralık 
1967 günlü esas, 1967-3490 sayılı ilâmiyle de 
yürütmenin durdurulması hakkındaki talebin 
esastan reddine oy birliğiyle karar verilmiştir. 
Aynı şahıslar tarafından bu defa dağıtıma mü-
taallik tasarrufun iptali Ihaküanda diğer bir 
dâva açılmış olup bu suretle Sarıoba ile ilgili 
Hazine arazisi işi halen Danıştay^da dâva konu
su olarak riyet edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, daha önce arz etti
ğim şekilde 1967 yılında Hazine arazisi dağı
tımı bakımından 295 köyü kapsamı içine alan 
bu kesif çalışma içinde seçim çevreme giren Po
latlı'da 18 numaralı Toprak Komisyonunun 
dört köyde yaptığı uygulamadan 'Sanoba köyü 
dağıtım işinin bir seçim arifesinde gensoru ko-
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nusu olarak huzurunuza getirilmiş olması fev
kalâde enteresan ve calibi dikkattir. Buna rağ
men bu gensoru dolayısiyle zinhar tefdlirgin ol
madığımızı, bilâkis bir hesaplaşma İmkânı ver
mesi ve kısa da olsa hizmetimizi ve çalışmamı
zı arza vesile olması bakımından memnuniyet 
duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu arada 1968 
yılında daha da başarılı bir çalışma yapacağı
na yürekten inandığım Toprak ve iskân İşleri 
Oenel Müdürlüğiinün ve değerli mensupları
nın her hangi bir tesire, telkine, kanunsuzluğa 
ve adaletsizliğe kapılacak Jkuruluş ve kişiler 
olmadığını da bu vesile ile ifade etmeyi ken
dim için ifası gereken bir vazife sayarım. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son verir
ken şu noktayı bilhassa kaydetmek istiyorum: 
İktidar olarak en korktuğumuz şey, zulme alet 
olmak, zalim olmak ve adaletsizlik yapmak

tır. Yine en çekindiğimiz şey, kim olursa ol
sun, tedirgin edecek şekilde ona karşı müf
teri durumuna düşmektir. 

Sanoba dağıtımımda işin hiçbir safhasında 
adaletsiz, haksız, kanunsuz ve partizanca bir 
işlem yapılmamıştır inancını taşıyorum ve ke
za tarafımdan mesnetsiz ve mevzuata aykırı 
re'sen, keyfî her hangi bir emir verilmemiş ol
duğunu da bir kere daha kaydetmek istiyorum. 

Takdir, her zaman olduğu gibi, Yüce Heye
tinizindir. En derin saygılarımla. (A P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — (Gündeme alınıp alınmaması 
hususunun müzakeresi bitmiş olan gensoru 
önergesinin gündeme alınması hususunu oyla
rınıza sunuyorum Kabul edenler... Etnıiyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
BAŞKAN — İkinci defa oya sunulacak iş

lere geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8.6. 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Tica 
ret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı: 431 ve 431 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Bu teklif daha evvel oyunuza 
sunulmuş, fakat nisap hâsıl olmadığı için ye
niden oyunuza sunulacaktır. Kutular sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hüküme 
ti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türk - Sovyet hududunun yeniden 
işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkında Pro
tokol ile bu Protokole ek teknik protokol ve ye
niden işaretleme (RÖdemarkasyon) işlerinde ça
lışan personelin Türk - Sovyet hududundan ge
çiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat kalış esas
larının onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 702) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oyla
ma işlemi devam öderken, Sayın Dışişleri Ba-

(1) 702 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu 
na eklidir. 
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kanı tarafından verilmiş olan bir önerge var
dır. Henüz gündeme girmemekle beraber ba
sılıp dağıtılmış olan bir anlaşma tasdiki ile il
gili hususun bitirilmesi için verilmiş olan bu 
önergeyi muameleye koyuyorum. Bu önergeyi 
evvelâ okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da im
zalanan Protokol ile bu Protokole ek Protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair1 

702 S. Sayılı kanun tasarısının müstaceliyetine 
binaen gündeme alınmasını, 48 saat geçme
den öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — önergede mevzuun gündeme 
alınması istenmiştir. Bu hususu tasvibinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

48 saat geçmeden müzakeresine başlanması 
hususu istenmiştir. Bu hususu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi önergede derpiş edili
yor. öncelikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tümü hakkında »öz istiyen?... Yok. Madde
lere geçilmesi husuunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik talebedilmiştir. İvedilikle müzake
reci hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Biriliği Hükümeti 
arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da 
imzalanan' Türk - Sovyet hududunun yeniden 
işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkında 
Protokol ile bu Protokole ek teknik Protokol 
ve yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) işle
rinde çalışan personelin Türk - Sovyet hudu
dundan geçiş ve diğer taraf arazisinde muvak
kat kalış esaslarının, onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kanun 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ği Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde 
Ankara'da imzalanan, Türk - Sovyet hududu
nun yeniden işaretlenmesi hakkındaki Protokol 
ile bu Protokole ek teknik Protokol ve yeniden 
işaretleme işlerinde çalışan personelin Türk -
Sovyet hududundan geçiş ve 'diğer taraf arazi
sinde muvakkat kalış esaslarının onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümü 
açık oylarınıza sunulacaktır, kutular sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

1 numaralı kutuda oylarını kullanmamış ar
kadaşlar var mı? Yok. l/No. lu kutuda oylama iş
lemi bitmiştir. 

Diğer oylama için oylarını kullanmamış ar
kadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

İki numaralı kutudaki oylama işlemi için 
oylarını kullanmıyan arkadaşlar var mı? Yok. 
2 numaralı kutuda da oylama işlemi bitmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası ve 
Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 
2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin açık 
oylamasına 120 arkadaşımız iştirak etmiş, 120 
kabul oyu çıkmıştır; ret ve çekinser oy yoktur. 
Nisap hâsıl olmadığından bu teklif yeniden 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetti ara
sında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imza
lanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işa
retlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkında Proto
kol ile bu Protokole ek teknik Protokol ve ye
niden işaretleme (Rödemarkasyon) işlerinde ça
lışan personelin Türk - Sovyet hududundan ge
çiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat kalış 
esaslarının onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının açık oylamasına 101 
arkaidaşımuz katılmış; 99 kabul, 2 çekinser oy 
kullanılmıştır, ret oyu yoktur. Bu tasarıda 
da nisap hasıl olmadığı için yeniden açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

12 Haziran 1968 Çarşamba günü saat 16 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 
5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-

güş'ün, İslâhiye ilçesinin İncirli ve Emirler kö
yünde yapılan toprak dağıtımına dair sorusu ve 
Başbakan Süleyman DemireVin yazılı cevabı 
(7/484) 

11 . 9 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederini. 

Saygılarımla. 

Gaziantep Milletvekili 
Ali İhsan Göğüs 

İslahiye ilçesinin İncirli ve Emirler köylerin
de 61 numaralı Toprak Dağıtım Komisyonunun, 
daha sonra da Tapulama Komisyonunun faali-. 
yetleriyle tapusuz Hazine arazileri tesbit edil
mişti. 1964 ve 1965 yıllarında cereyan eden bu 
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faaliyetlerin neticesine, yani tapulamaya, İncirli 
ve Emirler'deki toprakları işg-al öden kimseler 
itiraz ederek mahkemeye başvurmuşlardır. Dâ
va halen devam etmekte ve binlerce köylü işsiz 
ve aç vaziyette neticeyi beklemekedirler. Dâva
nın uzaması halinde bu durum daha da ağırla-
şacak, bir facia halini alacaktır. 

1. Hükümet olarak incirli ve Emirler köy
lerinin talihsiz köylülerinin ıstırabını dindirici 
ne gibi tedbirler düşünüyorisunuz? 

2. Toprak ihtilâflarının süratle halli ve dâ
vaların uzamaması için islâhiye ilçesine müs
takil bir tapulama hâkimi ne zaman gönderi
lecektir? 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 4 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77-169/2994 

Konu: Gaziantep Milletvekili 
Ali İhsan Göğüs'ün yazılı so
ru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İ lgi : l . 11 . 1967 tarih ve 7/484 - 5084/30342 

sayılı yazınız. 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, 

«İslâhiye ilçesinin incirli ve Emirler köylerin
de yapılan toprak dağıtımı» na dair Başba
kanlığa yöneltip Millet Meclisi Başkanlığına 
vermiş olduğu 11 . 9 . 1967 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabı, iki nüsha olarak, eklice su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün 

«islâhiye ilçesinin incirli ve Emirler köylerin
de yapılan toprak dağıtımı» na dair 11. 9 .1967 
tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Hukuk devletine inanmış bir Hükümet 
olarak, aJdlî mercilere intikal etmiş ve dâva ko
nusu yapılmış arazi üzerinde her hangi bir idari 
tasarrufta bulunmamız bahis konusu değildir. 

Bu sebeple, islâhiye ilçesinin incirli ve Emir
ler köylerindeki Hazine adına tescilli arazinin 
mülkiyet durumu Tapulama Mahkemesince ke
sinlikle tâyin edilip hükme bağlanmadıkça adı 
geçen köylerde toprak dağıtımı yapılması müm
kün bulunmamaktadır. 

2. Toprak ihtilâflarının süratle halli ve dâ

vaların uzamaması için islâhiye Tapulama Mah
kemesine 1 . 11 . 1967 tarihinden itibaren bir 
hâkim kadrosu tahsis edilmiş ve tapulama iş
lerini yargılamak üzere bir hâkime yetki veril
miştir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

2. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'in, dış 
gezilere katılanlara ve harcanan paralara dair 
sorusu ve Başbakan Süleyman DemireVin yazılı 
cevabı (7/489) 

10 . 9 . 1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olasak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

ismet Kapısız 
Konya Milletvekili 

Adalet Partisi iktidarının başlangıcından 
bugüne kadar : 

1. Devlet Başkanımız Sayın Cevdet Sunay 
hangi tarihlerde, hangi dost ülkelere ziyarete 
gitmiştir? 

Beraberlerinde Hükümet ve parlâmento üye
si olarak kimler vardı, ricali devletten kimler 
bulunuyordu? 

Bu geziler kaçar gün sürmüştür, Hazineye 
kaç liraya mal olmuştur? 

2. Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel, 
hangi tarihlerde, hangi maksatlarla, kaçar gün 
süreli yurt dışı gezileri yapmıştır? Beraberinde 
kimler hangi görevlerle bulunuyorlardı? 

Sayın Başbakanın gezilerinin politik kazanç
ları neler olmuştur ve bu vesile ile Hazineden 
harcanan para miktarı nedir? 

3. Hariciye Vekilimiz Sayın ihsan Sabri 
Çağlayangil'in, görev süresinin kaç günü yurt 
içinde, kaç günü yurt dışında geçmiştir? Poli
tik kazançlarımızın gözle görülür, elle tutulur 
tarafları nelerdir? 

Bu seyahatlerinde kendilerine kimler, han
gi görev zorunluluğu ile iltihak etmişlerdir. 
Seyahatlerinin malî portresi nedir? 

4. Devlet ricali sayın eslerinin yurt dışı 
resmî seyahatlere iştirakinde memleket menfa
atleri yönünden mutlak bir zaruret var mıdır? 
Yoksa gelenek ve protokol icabı mıdır? 

Aşçı, berber, çok sayıda emniyet mensup
ları gibi kimselerin seyahate iştirak ettirilme 
sebepleri nelerdir? 
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T. C. 
Başbakanlık 4 . 6 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77-92/3900 

Konu: Konya Milletvekili İs
met Kapısız'm yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 . 11 . 1967 tarih ve 7/489 - 5108/A/ 

30599 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili İsmet İKapısız'm «Dış ge

zilere katılanlara ve harcanan paralara» dair 
Başbakanlığa yöneltip Millet Meclisi Başkanlı
ğına vermiş olduğu 10 . 9 . 1967 tarihli yazılı 
soru önergesinin cevabı, iki nüsha olarak, eklice 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm «Dış 

gezilere katılanlar ve harcanan paralar» hak
kındaki 10 . 9 . 1967 tarihli yazılı soru öner
gesi cevabıdır. 

1. Sayın Devlet Başkanımızın hangi ülke
leri ziyaret ettikleri ve bu gezilerinde kimlerin 
kendilerine refakat ettiği her seyahatlerinde 
resmen açıklanmış ve Yüksek Meclise de çe
şitli vesilelerle bu konularda gerekli bilgiler 
verilmiştir. 

Bu gezilere katılanlara ve seyahatin gerek
tirdiği giderlere ait ödemeler, Sayıştay vizesin
den geçerek bütçeye bu maksatla konulan öde
nekten yapılmıştır. 

2. Devletlerarasında yüksek seviyede yapı
lan temaslar, milletlerarası ilişkilerin bugünkü 
dinamik karakterini vücuda getiren unsurlar
dır. Devlet adamlarının karşılıklı ziyaretleri bu 
çeşit temaslar için ortam hazırlamakta ve ikili 
veya yerine göre çok taraflı münasebetlerin da
ha iyi bir anlayış havası içerisinde tesis ve ida
mesine büyük katkida bulunmaktadır. Sözü 
geçen temaslar sonucunda yayınlanması muta-
dolan ortak bildiriler, görüşülen konular ve va
rılan sonuçlar hakkında gerekli bilgiler ihtiva 
etmektedir. 

Bu seyahatlerime kimlerin katıldığı her se
ferinde Hükümetçe açıklanmıştır. Yapılan har
camalar ise bütçenin ilgili bölümlerindeki öde
neklerden karşılanmış ve Sayıştay'ın vizesinden 
geçirilmiştir, 
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3. Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Devlet ve 
Hükümet Başkanları arasındaki temaslarda ha
zır bulunmak, uluslararası teşekküllerde mem
leketimizi temsil etmek veya karşılıklı temas ve 
görüşmeler yapmak üzere 32 defa yurt dışına 
çıkmıştır. Bu seyahatlerden elde edilen sonuç
lar hakkında zaman zaman Yüksek Meclise ve 
basma gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. 

Kendisine refakat eden görevliler her defa
sında resmen açıklanmış ve gerek bakana gerek 
refakatindekilere kanunî harcırah ve istihkak
ları, Sayıştay vizesinden geçmek suretiyle, büt
çeye bu amaçla konulmuş ödenekten ödenmiş
tir. 

4. Zamanımızda milletlerarası ilişkilerin ge
lişmesinde önemli bir yer kazanmış olan devlet 
adamları arasındaki karşılıklı ziyaretlere, da
vet vâki olduğu takdirde, eşlerinin de katılma
ları gelenek halini almıştır. 

Öte yandan, bu şekilde hareket edilmesinin, 
Türk kadınının Cumhuriyet Türkiye'sinde ka
zanmış olduğu sosyal mevkii hariçte tanıtma ve 
değerlen'dirme gibi önemli bir faydası da bu
lunmaktadır. 

Devlet ricalinin dış gezilerine, emniyet ve 
temsil bakımından şartların gerektirdiği hizmet
liler ve görevliler ihal edilmektedir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. — ü/u$ Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
MUM Savunma Bakanlığına ait bâzı arsaların 
satılmasına dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
DemireVin yazılı cevabı (7/506) 

7 . 10 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla dilerim. 

Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

Kamunun elinde konut politikasını etkiliye-
cek (genişlikte bir arsa stoku bulunmadığı, kamu 
arsaları spekülâsyonu önlemekte faydalı olma
dan elden çıkarıldığı ve şehir gelişme alanları 
üzerinde kamu kontrolünün sağlanamamış bu
lunduğu gerekçesine dayanılarak İkinci Bes Yıl
lık Plâna bu konu ile ilgili bâzı tedbirler ko
nulmuştur. 

Plâna göre: «Şehirlerin gelişme alanlarında 
kamuca arazi stoku yapıldıktan sonra, şehir 
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plânlama kararları içinde arazinin gereken alt 
yapısı tamamlanacak ve arazi kamuca yükselen 
değerleriyle istiyenlere kiralanacaktır. Arazi 
politikasının denetiminin yapıla/bilmesi için ka
mu elindeki arazi satılmıyacaktır.» ve «Arsanın 
konut maliyetini artırıcı etkisinin azaltılması 
ve spekülâsyonun önlenmesi amaciyle şehirlerin 
gelişme alanları üzerinde kamu konrolü sağla
nacaktır. Sanayi sitelerinin kurulması, şehir 
yerleşmesinin bir düzen içinde olması ve kamu 
kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için ka
mu elindeki arsa stoku artırılacaktır. Kamu 
elindeki arsalar tek elden ve ucuz konut yapı
mını destekleyici yönde toplumun kullanışına 
sunulacak, gerektiğinde kiralama sisteminden 
yararlanılacaktır.» 

Plân metninden aynen alarak yukarıda zik
rettiğimiz Tbu kesin ifadelere rağmen, kamuya 
ait arsalar elden çıkarılmaktadır. Filhakika 
Millî Savunma 'Bakanlığı gazetelere verdiği bir 
ilânla, Ankara Belediye 'hudutları içindeki bir
takım arsaları satışa çıkarmış bulunmaktadır. 

İlândan öğrendiğimize ıgöre, ihale 19.10.1967 
günü yapılacaktır. Plâna aykırı 'olan bu durum 
karşısında Başbakanlık: 

1. Millî Savunma Bakanlığının bu işlemini 
durdurmak ve 19 . 10 . 1967 'günü yapılacak 
olan ihaleye mâni olmak için bir tedbir alacak 
mıdır? 

2. Bundan ısonra yurdun başka yerlerinde
ki kamu arsalarının elden çıkmasını önlemek 
için bir tedbir düşünülmekte midir? 

T. C. 
Başbakalık 4 . 6 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77-4/3899 

Konu: Muş Milletvekili Ner
min Neftçi'nin yazılı soru 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 . 11 . 1967 tarihli ve 7/506-5169/ 

31081 sayılı yazınız. 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, «Millî 

Savunma Bakanlığına ait bâzı arsaların satıl
ması» na dair Başbakanlığa yöneltip Millet Mec
lisi Başkanlığına vermiş olduğu 7 . 10 . 1967 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı, iki nüsha 
olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, «Millî 
Savunma Bakanlığına ait bâzı arsaların satıl
ması» hakkındaki 7 . 10 . 1967 tarihli yazılı 
soru önergesi cevabıdır. 

1. Millî Savunma Bakanlığının 19.10 .1967 
günü ihale suretiyle Ankara Belediye hudutları 
içinde bâzı arsaları satışa çıkarmış bulunması 
tamamen 189 sayılı Kanunun uygulanmasiyle 
ilgili mahiyet taşımakta ve İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının konut politikasına ait ilke
lerine bir istisna teşkil etmektedir. 

Bu sebeple sözü geçen ihalenin Önlenmesi 
için her hangi bir müdahalede bulunulmasına 
lüzum görülmemiştir. 

2. Bu mahiyette 'olmıyan kamu arsalarının 
elden çıkarılmaması hususunda İkinci Bes Yıl
lık Plânının koyduğu esaslara ıgöre hareket edi
leceği tabiîdir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

4. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Çemişkezek havalesinde yapılan istimlâklerle il
gili ihtilâfların halledilmesine dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer ile Köy İşleri Ba
kanı H. Turgut Toker'in yazılı cevapları (7/562) 

23 . 1 . 1967 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

ilişik olarak sunmuş olduğum sorumun Sa
yın Adalet ve Köy İşleri Bakanları tarafından 
yazılı şekilde cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Sevinç Düşünsel 

Keban barajı dolayısiyle Çemişkezek hava
lisinde yapılan istimlâkler (sebebiyle; bu belde
de yaşıyan binlerce vatandaşımızın süratle is
timlâk bedellerini alıp, başka yerlere nakil ve 
yerleşmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın 
ilgili istimlâk bedellerini alabilmeleri ise, her 
şeyden evvel fertler arasında ısenelerden beri 
sürüp giden mülkiyet ihtilâflarının mahkeme
ce intacına ve bunlara ilâveten temyiz ve tas
hihi karar safhalarından geçerek kesinleşmesine 
bağlıdır. Çemişkezek Adliyesinde, umumi mah
keme ile tapulama mahkemesi arasında cereyan 
eden selbi vazife ihtilâfları ise, bu gibi dâva
ların bugüne kadar intacına imkân vermemiş
tir. Halbuki mülkiyet ihtilâflarının hallini mü-
taakıp, ayrıca eşhas ile Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü arasında tahaddüs etmekte olan 
tezyidi bedel veya tenkisi bedel (dâvalarının da 
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intacedilmesi zaruridir. Vatandaşın ancak bü
tün fou safhaları bir bir aştıktan sonra parasını 
alabilmesi mümkün olabilecektir. Bir yıl sonra 
baraj dolayısiyle bu havaliyi su basmaya başlı-
yacağı da dikkate alınırsa, arz edilen mesafele
rin süratle aşılmasının önem ve hayati değeri 
kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

Bu şartlar altında; 
1. Çemişkezek havalisindeki toprak dâvala

rını ve istimlâkle ilgili ihtilâfları hal ve intacet-
mek üzere: Bir hâkim ve yeteri kadar kâtip, 
mübaşir kadrosu ilâvesi suretiyle umumi mah
kemelerin takviye edilmesi, 

2. Ayrıca 5572 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasına göre; Tarım Bakanlığı
nın teklifi ile genel mahkemeler kadrosundaki 
hâkim, zabıt kâtibi ve mübaşirlerden igereği 
kadarının Toprak Komisyonunun bulunduğu 
yerde gezici olarak çalıştırılmak üzere görevlen
dirilmesi mümkün bulunması itibariyle ve yu
karda arz edilen zaruretlerle 'hayati önem taşı
yan ihtilâfların süratle halledilebilmesini temi-
nen, mezkûr fıkranın icapları dairesinde Çemiş
kezek'te 1 hâkim, kâtip ve 1 mübaşirin gezici 
olarak çalıştırılmak üzere görevlendirilmesi, 

Hususunda ne düşünüldüğünün Adalet ve il
gisi sebebiyle Tarım Bakanlarınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 30 .11 . 1967 

Zatişleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: 51141 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 25 . 11 . 1967 tarihli ve 7/562-5496/ 
32824 sayılı yazıları; 

Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel tarafın
dan, Çemişgezek havalesinde yapılan istimlâk
ler sebebiyle, bu yer mahkeme kadroları hak
kında verilen soru önergesinin yazılı cevabı iki 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Sevinç Düşünsel'in 
23 . 11 . 1967 tarihli soru önergesinin yazılı 
cevabıdır : 

Keban barajı inşaatı dolayısiyle Çemişge
zek ve dolaylarımda yapılan istimlâkler sebebiy
le vatandaşların açacakları dâvaların biran ön

ce neticelenmesinin, bu mahkemelerin mevcut 
kadroları ile mümkün olamıyacağı yolunda, 
Bakanlığa intikal eden talepler, daha önce ince
lenmiştir. 

Çemişgezek, Ağın ve Keban kazaları tek ha
kimli olup, normal kadroları bir hâkim ve bir 
sorgu hâkiminden ibarettir. 

Dâvalar sebebiyle bu yerlerde artacak iş 
hacmi düşünülerek bu yıl içerisinde birer ta
pulama mahkemesi kurulmuş ve bir hâkim bir 
kâtip bir mübaşir kadrosu ilâve edilmiştir. 

Ayrıca istimlâk dâvalarının ve bilhassa bun
larla ilgili keşiflerin süratle yapılması için bu 
yerlere 21 . 11 . 1967 tarihinde ayrıca 1 er 
hâkim, 1 er zabıt kâtibi kadrosu daha ilâve edi
lerek kadroları takviye edilmiş ve verilen kad
rolara gerekli Ihâkim atamaları yapılmak üzere 
durum Yüksek Hâkimler Kuruluna da bildiril
miştir. 

Bu yerlerin normal işleri, Müdürler Kuru
lunun tedbit ettiği miktarlardan az bulunduğu 
cihetle, normal kadro da bulunan hâkimlerin 
de bu işlere yardım emesi mümkün bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan 4753 sayılı çiftçiyi topraklan
dırma Kanunu ile kurulan gezici toprak mah
kemeleri 5572 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
ile kaldırılmıştır. Aynı maddenin 2 nci fıkrası 
hükmüne göre, bir mahalde toprak komisyon
ları faaliyette Ibulunur ve ihtilâfta, bir mahke
me kurulmasını gerektirecek sayıda olursa, bu 
hususu takdir edecek olan Tarım Bakanlığı, 
keyfiyeti Bakanlığımıza bildirdiği takdirde, 
münhasıran toprak dâvalarını görmek ve gezi
ci olarak çalışmak üzere kadro verilerek Hâkim 
görevlendMlmesi mümkün bulunmaktadır. 

Ancak bu konuda, bugüne kadar Tarım Ba
kanlığından müracaat alınmamıştır. n 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 16 . 4 . 1968 

Sayı: 1395-05065 
Konu: Kars Milletvekili Se
vinç Düşünsel'in önergesi. 

T. B. M. M. Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi:26 . 1 . 1968 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/562 - 5396/32824 sa
yılı yazı. 
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Çemişkezek havalisinde yapılan istimlâklerle 
.ilgili ihtilâfların halledilmesine ıdair Kars Mil
letvekili Sevinç Düşünsel tarafından Adalet Ba
kanlığı ile Tarım Bakanlığına tevcih olunan ve 
ilgisi itibariyle Bakanlığımıza gönderilen yazılı 
soru önergesinin Bakanlığımızı ilgilendiren kıs
mına ait cevabı ilişikte sunulmuştur. Arz ede
rim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Çemişkezek 'havalisinde yapılan istimlâkler
le ilgili ihtilâfların halledilmesine dair Kars 
Milletvekili Sevinç Düşünsel tarafından Adalet 
ve Tarım Bakanlıklarına tevcih olunan ve İlgisi 
itibariyle Bakanlığıma gönderilen soru önerge
sinin Bakanlığıma ait kısımlarının cevabıdır. 

5572 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gere
ğince; 4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma Ka
nunu ile kurulmuş olan gezici mahkemeler kal
dırılmış ve tou kanunun uygulanması ile ilgili 
dâva ve işlerin igenel mahkemeler tarafından 
görülmeleri ve lüzum görülmesi halinde kadro-
larındaki yargıç, zabıt kâtibi ve mübaşirlerine 
yetki verilerek görevlendirilmeleri, öngörülmüş 
'bulunmakta/dır. 

4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kanu
nunu uygulamakla vazifeli olan toprak komis
yonlarının, uygulamaya geçtikleri yerlerde şa
hısları ve dağıtıma mevzu teşkil eden araziyi 
ilgilendiren ve uygulamadan mütevellit karşıla
şılan ihtilâflardan dolayı dağıtım işlerinin ak
satılmadan yürütülebilmesini temin için kaza 
mercilerince bu gibi ihtilâfların süratle bir ne
ticeye bağlanması dolayısiyle Bakanlığımızın lü
zum görmesi üzerine Adalet Bakanlığınca ge
nel mahkemeler kadrosundaki hâkim, zabıt kâ
tibi ve mübaşirlerden lüzumu kadarına yetki ve
rilerek ancak toprak komisyonlarının uygula
mada bulunduğu yerlerde gezici olarak görev
lendirilmeleri gerekmektedir. 

Çemişkezek ilçesinde evvelki yıllarda toprak 
dağıtımı yapılmış, dağıtılan araziyi hak sahip
leri iktisaJbetmiş ve başkaca 'dağıtıma konu teş
kil edecek Hazine arazisi de bulunmadığı gibi 
halen orada bir toprak komisyonu da faaliyet
te bulunmamaktadır. Bu itibarla; 4753 sayılı 
Kanunun uygulanması neticesinde dağıtılarak 
şahıslara inikal eden topraklarda zuhur edecek 
dâvalarda Bakanlığımızı ilgilendiren hiçbir (hu
sus bulunmamakta ve bu gibi ihtilâfların 5572 

sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmüne göre halledilmesinden ziyade, hâdise
nin Adalet Bakanlığınca bulunacak bir formül 
dâhilinde çözümlenmesinin daha muvafık ola
cağı mütalâa edilmektedir. 

Bu konuda daha önce vâki müracaat üze
rine Adalet Bakanlığına 'gönderilen yazıdan 
bir kopya ilişikte sunulmuştur. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dörtyol'un Bağlar mevkii toprak ve 
su kooperatifine dâhil köylerin su ihtiyacına dair 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker'in 
yazılı cevabı (7/608) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı ta

rafından yazılı alarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Dörtyol'da kurulmuş olan Dörtyol Bağlar 
Mevkii Toprak ve Su Kooperatifi sulama ihti
yacının giderilmesi zımnında Köy işleri Bakan
lığının çalışmaları ne safhadadır? Bu koopera
tife dâhil köyler ve mahalleler halkı gerekli su
ya ne zaman kavuşturulacaktır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 4 . 5 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı: 1616-06029 

Konu: Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun soru 
önergesi H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 25 . 12 . 1968 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar müdürlüğü 7/608 - 5629/34143 sa
yılı yazı. 

Döryol'un Bağlar Mevkii Toprak ve Su Koo
peratiflerine dâhil köylerin su ihtiyacına dair 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibraihimoğlu ta
rafından Bakanlığımca cevaplandırılmak üzere 
verilen yazılı soru önergesi cevabı ilişikte su
nulmuştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Dörtyol'un Bağlar Mevkii Toprak ve Su Ko
operatifine dâhil köylerin su ihtiyacına dair 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ta
rafından Köy İşleri Bakanlığınca cevaplandırıl
mak üzere verilen yazılı soru önergesi cevabı
dır. 

50 — 
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Hatay - Dörtyol - Bağlar Hevkii Toprak ve j 
Su Kooperatif arazisine yeraltı, suyundan sula
ma suyu temini maksadiyle yapılan müracaat 
DSİ Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve 
28 . 10 . 1966 tarihinde yapılan önsözleşme ge
reğince ilgili saha için «4» alded derin kuyu 
açılması plânlanmıştır. Sulama şebekesinin ik
mali için ise, 1968 programında gerçekleştiril
mek üzere, bütçeye 171 000 Tl. taiısisat tefrik 
olunmuştur. 

Ancak DSt Teşkilâtınca yapılan bir aded 
sondaj araştırma neticesine göre: Adı geçen sa
hada yeraltı suyu temininin mümkün olmadığı, 
anlaşılmış kooperatif sahasının; yeraltı suyu du
rumunun daha müsaıdolduğu Güneye kaydırıla
rak genişletilmesi kaydı ile 1968 bütçe yılı için
de sondaj kuyularının açılarak sulama şebeke
sinin yapılabileceği hususu ilgililere duyurul
mak üzere tçel Topraksu II nci Bölge Müdür
lüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

6. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bo-
züyük'ün şehir içi geçişine ve Eskişehir - Bursa | 
yolu güzergahına dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/616) 

26 . 1 2 . 1967 

Meclis Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak bayındırlık 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

Soru : 
1. 1967 icra programına girmiş olan Bozü

yük şehir içi geçişinin bu yıl ele alınmayışının 
ve ihale edilmeyişinin sebepleri nelerdir? 

2. Muhtelif defa bu yol üzerinde etütler 
yapılmış ve ilgililer tarafından Kütahya Bozü
yük yolunun son seklini aldığından bahisle şart
name ve ihale dosyasının iki ay önce tamam
landığı beyan edilmiş iken hangi sebep ile dur
durulmuştur? 

3. Eskişehir - Bursa yolu güzergâhının de
ğiştirilmesi ve bu arada Pazaryeri 'nden geçen 
kısmın güzergâhının değiştirilmesi ve Pazar
yeri ilçesinin yeni güzergâh dışında kalması 
bahis konusu mudur? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 15 . 4 . 1968 

Bakan 
153 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 8 . 1 . 1968 gün, 7-616/5691-34608 
sayılı yazınız : 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın yazılı so
rusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1 ve 2. Bozüyük şehir içi geçişi 1967 yılı 
tatbikat programına münferit bir iş olarak 
alınmamıştır. 'Söz konusu geçiş, Çukurhisar -
Bozüyük ve Kütahya - (Çukurhisar - Bozüyük) 
ayrımı yollarını kapsıyan yol ihalesi içinde ele 
alınacaktır. 

Bu iş için 1967 yılında az miktarda ödenek 
ayrılabilmiş ve çalışmalar proje ve keşiflere tek
sif edilmiştir. 

Bütün hazırlıkları yapılmış bulunan yol, 1970 
yılında tamamlanmak üzere 1968 yılı Şubat ayın
da eksiltmeye çıkarılmışsa da proje değişikliği 
sebebiyle ihaleden kaldırılmıştır. 

Bilâhara yeniden hazırlanan projeye göre 
tekrar ihaleye sevk edilmiş bulunan işin iha
lesi 17 Nisan 1968 günü yapılacaktır. 

3. Eskişehir - Bursa yolunun Ahi Dağın
dan geçen kısmının çok arızalı oluşu sebebiyle, 
yolun virajlardan kurtarılması için yeni bir gü
zergâh araştırılmıştır. 

Yapılan incelemeler sonunda, Ahi Dağından 
geçen arızalı kesim civarında yüksek standartlı 
yol yapımına müsait arazinin bulunmaması se
bebiyle, yeni güzergâhın Ahi Dağının Güneyin
deki Murat ve Aksu derelerinin geçtiği vadiyi 
takilbetmesi uygun bulunmuştur. 51 kilometre
lik bu kısım üzerinde etüt çalışmalarına devam 
edilmektedir. Yeni güzergâhın Pazaryeri ilçesin
den geçip geçmemesi hususu halen «tüdedilmek-
tedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

7. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Bo-
ğazkale bucağındaki Tarım Kredi Kooperatifin
den 1967 yılında alınan kredilere dair sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı 
(7/621) 
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17 . 1 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi arz ve rica ederim. 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
Çorum Milletvekili 

Sungurlu ilçesine bağlı Boğazkale Bucağın
daki Tarım Kredi Kooperatifinden 1967 yılı 
içinde kaç kişi ne miktar kredi almıştır? isim 
ve kredi miktarları ile açıklanması arz olu
nur. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 18 . 4 . 1968 

Teşkilâtlandırma 'Genel Md. 
Şube remzi ve No. II - 2/6 - 6/4701 

Konu: Boğazkale Tarım Kre
di Kooperatifi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 19 . 1 . 1968 - 7/621-5759/35225 sa

yılı yazınız : 
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Boğazkale 

bucağındaki Tarım Kredi Kooperatifinden, 1967 
yılı içerisinde kimlerin ne miktar kredi aldık
larına dair, Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin 17 . 1 . 1968 tarihli soru önergesi 
T. O. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne intikal 
ettirilerek incelettirilmiştir. 

Adı geçen bankanın 28 . 2 . 1968 tarih ve 
67266/337 sayılı yazısı ekinde alman, 1488 sa
yılı Boğazkale Tarım Kredi Kooperatifinin 1967 
yılında ortaklarına kullandırdığı kredi miktarı
nı gösterir liste ilişikte takdim kılınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

8. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Tunceli'nin yol, köprü, içme suyu ve arazi su
lanması sorunlarına dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakam H. Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/639) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı ta-

Not: Bu cevaba ilişik cetveller kesafeti sebe
biyle Tutanak Dergisinde yayınılanamadığıııdan. 
aslı dosyasına konulmuş, bir sureti de soru sa
hibine verilmiştir. 
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rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü 

Soru : 1. Tunceli ilinin Pülümür ilçesin
de 27 . 7 . 1967 tarihinde vukubulan deprem 
sebebiyle Tunceli ili YSE Müdürlüğü emrin
de ki, yol yapım vasıtaları 1967 yalında de
vamlı olarak Pülümür deprem inşaat amirliği 
emrinde çalıştırıldığından Tunceli ünde köy 
yollan programına başlanmamıştır. Böylelikle 
1967 yılında yapılması icabeden yollar inşaatı 
ele alınmamıştır. 

1968 yılı için hazırlanacak köy yolları prog
ramında Tunceli köy yolları için 1967 ve 
1968 yılları programları birlikte nazara alı
nacak mıdır? 

2. iki yılda ikmali gereken köy yo'l prog
ramlan 1968 yılında birlikte ele alındığı 
düşünüldüğü takdirde Tunceli ili YSE Mü
dürlüğü emrinde köy yolları yapım idinde 
çalıştırılacak bugünkü mevcut vasıtalar ihti
yaca cevap vereraiyecek derecede azdır. Bu 
sebeple 1968 yılında birlikte ele alınacak 
1967, 1968 yılları Tunceli köy yolları prog
ramlarının bitirilmesi için Tunceli ili YSE Mü
dürlüğü emrine ihtiyaca cevap verebilecek şe
kilde yol yapım araçlarını vermeyi Bakanlığı
nızca düşünülmektedir midir? Düşünülmekte 
ise, ne cins vasıtalar verilecektir? 

3. Tarihi hâdiseler sebebiyle 1938 yılma 
kadar Tunceli iline hiçbir medeniyet girmedi
ğinden diğer vilâyetlere nazaran sosyal ve ik
tisadi bakımdan geri kaldığı gibi alt yapı yö
nünde de geri kalmıştır. Bu sebeple Tunceli 
köylerinin yol, köprü, içme suyu ve arazi 
sulaması sorunlarına cevap verebilecek şekilde 
diğer illere nazaran fazla yatırım yapılması 
gerekir. Bakanlığınız bu mütalâama iştirak 
ediyor mu? Ediyorsa, köy yolları, köprüleri, 
köy içme suları ve köy arazi sulanması için 
1968 yılında ayıracağı para miktarı nedir? 
Aynı yıl bu işler için ayrılacak para miktarı
nın diğer illere aynı işleri için yatırılan para 
miktarına nazaran artış oranı ne nisbette ola
caktır? 

52 — 
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T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 4.5.1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 1617 - 6030 

Konu : Tunceli Milletvekili Hasan 
Ünlü'nün soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 24 .1.1968 tarih ve 7/639 - 5796/35489 

sayılı yazıları. 
Tunceli'nin yol, köprü, içme suyu ve arazi 

sulanması sorunlarına dair Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte bunulmuştur. 
Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakam 

Tunceli'nin yol, köprü, içme suyu ve arazi 
sulanması sorunlarına dair Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Tunceli Valiliğinden gelen 1968 bütçe 
yılı köy yolu icraat programında; 1987 bütçe 
yılında yapılamıyan yollar ile birlikte mütalâa 
ederek teklifte bulunmuştur. Bu itibarla; bütçe 
imkânlarımız da göz önünde tutulmak sureti ile, 
teklif edilmiş bulunan köy yollarının program
da kalması sağlanacak ve 1967 bütçe yılından 
noksan kalan programın, 1968 bütçe yılı ile 
birlikte tahakkukuna çalışılacaktır. 

2. Tunceli ilinin 1967 ve 1968 yılı köy yolu 
icraat programlarının bir arada yürütülebilme
sini temin maksadı ile, yeteri kadar greyder ve 
dozer verilerek adı geçen ilin nıakina parkı tak
viye edilecek, bu suretle ilin yol yapım kapasi
tesi artırılacaktır. 

3. 1968 bütçe yılında Tunceli iline tahsisat 
olarak : (Takribi) 

A) Koy yollan : 
Tl. 

Köy yolları yapımı için 2 141 000 
(Personel ve malz. gi, dâhil) 
Köy yolları onarımı için 104 000 
Köy yolları bakımı için 31 000 
Köy yolları köprüleri için 135 000 

Toplam 2 411 000 Tl. lık 
tahsisat verilmiştir. 
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B) İçme suları : (Takribi) 
Mmtaka kontrol amirliği eliyle yapılacak iş

ler ve il emrine olmak üzere 1 677 000 Tl. lık 
tahsisat ayrılmıştır. 

C) Sulama problemi : 
Tunceli ilinin .sulama problemlerinin halli 

için 1968 yılında programlanmış yatırımı üç 
proje için 515 bin liradır. 

İllerin yıllık yatırım programları, bütçe im
kânları, yol ve içme suyundan yararlanacak nü
fus, yol ve suya olan ihtiyaç, sulama potansi
yeli gibi hususlar nazarı diîıkate alınarak dü
zenlenmektedir. Bu itibarla her sene illere yapı
lacak yatırım miktarları arasındaki artış oranı 
değişmektedir. 

9. •— Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
Dışişleri Bakanlığı aleyhine acılan dâvalara dair 
sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sdbri Çağla-
yangil'in yazılı cevabı (7/654) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak ve müddeti içinde cevaplandı
rılmasını delâletinizi önemle rica ederim. 

26 . 1 . 1968 
Giresun Milletvekili 

Kudret Bosuter 

1. a) Bakanlığınız aleyhinde açılmış olup 
1961 ve 1967 yılları arasında sonuçlanmış bulu
nan, idari dâvalardan, ne kadarı aleyhte, ne 
kadarı lehte karara bağlanmıştır? 

b) Bunlardan Bakanlığınız aleyhinde so
nuçlanmış dâvalarda, Bakanlıkça ödenen; 

a) Mahkeme hare, pul masraflarının, 
b) Avukat ücretinin, 
Her yıl itibariyle tutarı nedir? 

2. a) Aynı yıllar itibariyle, Bakanlığınız
ca istenen tashihi karar taleplerinin kaçı kabul 
olunmuş, kaçı reddolunmuştur? 

b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden 
ötürü, ödenen ücret ve masraf tutan nedir? 

3. Aynı yıllar içinde, sandık lehine sonuç
lanan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edile
bilen vekâlet ücreti ve masraf tutan nedir? 

4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar 
itibariyle bu yıllarda, Bakanlığınız hukuk ser
vislerine mensup müşavir, avukat ve görevlile
rin istihkak kesbettikleri ücreti vekâlet tutarı 
nedir? 
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Bu ücret hangi esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir? 

T. O. 
Dışişleri Bakanlığı 15.4.1968 

BHMŞ-68/32 Dairesi Gn. Md. 
Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğünün 29 . 1 . 1968 gün ve 5841/35775-7/645 
sayılı yazıları. 

Bakanlığım aleyhine açılmış olup 1961 -1967 
yıllan arasında sonuçlanmış bulunan idari dâ
valar hakkında Giresun Milletvekili Sayın Kud
ret Bosuter tarafından verilen soru önergesine 
cevaplarımız sırasiyle aşağıda arz olunmaktadır. 

1. 1961 - 1967 yılları arasında Bakanlığım 
aleyhine açılan (98) idari dâvadan, (81) ade
di sonuçlanmış, mütebaki 17 dâva ise halen 
derdesti rüyet bulunmaktadır. Sonuçlanan 81 
dâvadan : 

a) 50 adedi Bakanlığım lehine, 14 ade
di Bakanlığım aleyhine karara bağlanmış; 7 
dâvadan feragat edilmiş, diğer 10 dâvada ise, 
davacı taleplerinin kısmen reddine, kısmen de 
kabulüne hükmolunmuştur. Bakanlık işleminin 
iptali konusunda açılan ve aleyhte sonuçlanan 
14 dâvanın ekseriyeti, 5434 sayılı Kanunun 
7242 sayılı Kanunla değişik 39 ncu maddesinin 
(B) fıkrası son bend hükümlerinin, Anayasa 
Mahkemesinin 11 . 3 . 1963 gün ve 262/21 sa
yılı karariyle iptali üzerine, haklarında uygu
lanan emeklilik işlemi Danıştayca iptal olunan 
memurlara ait bulunmaktadır. 

b) Bakanlığım aleyhine sonuçlanan dâva
lar sebebiyle yıllar itibariyle ödenen : 

aa) Yargılama giderleri : 
Tl. 

1961 yılında ödenen 23 
1962 » » 15 
1963 » » 53 42 
1964 » » 160 25 
1965 » » 209 50 
1966 » » 101 50 
1967 » » — 

Toplam 562 67 

bb) Avukatlık ücreti : 

1961 yılında 
1962 » 
1963 » 
1964 » 
1965 » 
1966 » 
1967 » 

\, ödenen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tl. 
200 
— 
400 
800 

1 325 
750 

Toplam 3 475 

Gerek yargılama giderleri, gerekse avu
katlık ücreti için ödenen miktar, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin «14.130 ncu Mahkeme hare 
ve giderleri» faslından tediye olunmuştur. 

2. 1961 - 1967 yıllan arasında Bakanlı
ğımca 4 tashihi karar talebinde bulunulmuştur. 

a) Tashihi karar taleplerinin 4 ü de red-
dolunmuştur. 

b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden 
ötürü ödenen ücret ve masraf tutan, 43 liradır. 

3. Aynı yıllar içerisinde Bakanlığım aley
hine ikame edilen idari dâvalar, Bakanlığımı 
temsilen hukuk müşavirleri tarafından takip 
ve intacolunmuştur. Bu dâvalardan Bakanlığın 
lehine sonuçlananlar için, adı geçen müşavir
ler lehine vekâlet ücreti takdir ve binnetice 
tahsil ve tevzi olunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 

10. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Köy l§leri Bakanlığı aleyhine açılan dâvala
ra dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı H. Turgut 
Toker'in yazılı cevabı (7/656) 

26 . 1 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tara

fından yazık olarak ve müddeti içinde cevaplan-
dmlmasına delâletinizi önemle rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter 

1. a) Bakanlığınız aleyhinde açılmış olup 
1961 ve 1967 yıllan arasında sonuçlanmış bulu
nan idari dâvalardan, ne kadan aleyhte, ne ka-
dan lehte karara bağlanmıştır. 
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b) Bunlardan Bakanlığınız aleyhinde so
nuçlanmış dâvalarda, Bakanlıkça ödenen; 

a) Mahkeme harç, pul masraflarını, 

b) Avukat ücretinin, 
her yıl itibariyle tutarı nedir? 

2. a) Aynı yıllar itibariyle, Bakanlığınızca 
istenen tashihi karar taleplerinin kaçı kabul 
olunmuş, kaçı reddolunmuştur? 

b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden 
ötürü, ödenen ücret ve masraf tutarı nedir? 

3. Aynı yıllar içinde, sandık lehine sonuç
lanan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edilebi
len vekâlet ücreti ve masraf tutarı nedir? 

4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar 
itibariyle bu yıllarda, Bakanlığınız hukuk servis
lerine mensup müşavir, avukat ve görevlilerin 
istihkak kesbettikleri ücreti vekâlet tutarı ne
dir? 

Bu ücret hangi esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir?. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 6 . 6 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 2028/07919 

Konu : Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 1 . 1968 T. ve 7/656-5852/35786 

sayılı yazıları. 

Köy İşleri Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara 
dair Giresun Milletvekili Kudret Bosuter tara
fından verilen yazılı soru önergesi cevabı ilişik
tedir. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

KÖy İşleri Bakanlığı aleyhine açılan dâvala
ra dair, Giresun Milletvekili Kudret Bosuter ta
rafından verilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. a) Bakanlığımız 1964 yılında kurulmuş 
olup, 1965 - 1967 yılları arasında sonuçlanmış 
bulunan idari dâvaların üniteler itibariyle leh 
ve aleyhte sonuçlanan miktarları aşağıda göste
rilmiştir. 

Lehte Aleyhte Toplam 
Aded Aded Aded 

Toprak ve îskân İş. 
Genel Müdürlüğü 119 38 137 
YSE Ge. Müdürlüğü 19 7 26 
Topraksu Ge. Md. lüğü 8 1 9 

136 46 192 

b) Köy İşleri Bakanlığının kuruluş ve gö
rev kanunu henüz çıkmadığından müstakil bir 
bütçesi yoktur. Bakanlığıma devrolunan Toprak 
ve îskân İşleri Genel Müdürlüğünün müstakil 
bütçesi bulunmakta ise de, bütçesinde «Mahke
me hare, pul masraflarını ve avukatlık ücretini» 
karşılıyacak bir bölüm bulunmamaktadır. 

Topraksu Genel Müdürlüğü de, bütçe harca
maları itibariyle Tarım Bakanlığı Bütçesine ta
bidir. Bu bütçede de böyle bir bölüm mevcut 
değildir. 

Bu gibi masraflar, Maliye Bakanlığınca ken
di bütçesinin 36.400 ncü bölümünden yapılmak
tadır. 

YSE Genel Müdürlüğü bütçe harcamalarını; 
katma bütçeli TCK ve DSİ bütçelerinden Ba
kanlığımıza devrolunan kısımlarından yapmak
ta olup, bugüne kadar ilgili bölümlerden idari 
dâva sebebiyle bir harcama yapılmamıştır. 

2. Bakanlığımızın kuruluşundan (1964) bu 
yana her hangi bir tashihi karar talebinde bu
lunulmamıştır. 

3. Genel muavezeneye dâhil dairelerle ilgili 
dâvalar dolayısiyle yapılan bütün masraflar, 
bunlan takip görev ve yetkisine haiz Hazine 
avukatları tarafından yapılmakta ve mahkeme
lerce hükmedilen yargılama giderleri ile buna 
dâhil olunan avukatlık ücretleri de aynı şekilde 
Hazinece tahsil ve Maliye Bakanlığı Başhukuk 
Müşavirliği ve Muhakemât Genel Müdürlüğü 
teşkilâtınca kendi mensupları arasında taksim 
edilmektedir. 

4. Bakanlığımız hukuk servislerine mensup 
müşavir ve avukatlar, adlî ve idari dâvalar se
bebiyle vekâlet ücreti almamaktadırlar. 

11. — Afyon Kardhisar Milletvekili Murat 
öner'in, Dinar'ın Yeşilyurt köyünden geçen ka
nala dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/666) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırmasını istirham ederim. 

9 . 2 . 1968 
Murat Öner 

Afyon Milletvekili 
Soru : 
Dinar'ın Yeşilyurt (Kızıl) köyünden geçen 

kanal harabolmuş ve bu köye yıllardan beri bü
yük zararlar vermiştir. Sandıklı - Dinar yolun
da yapılan güzergâh değişikliğinin bu tahribatı 
daha da artırıldığını öğrendim. 

Adı geçen kanal bu yıl onarılacak mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/385/17872 

16 . 4 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik : 12 .2 .1968 gün, 

Kanunlar Müdürlüğü; 7/666 - 5955/36462 sayılı 
yazınız. 

Afyon Milletvekili Murat Öner'in «Dinar'ın 
Yeşilyurt köyünden geçen kanal» a mütedair 
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Refet Sezgin 

Afyon Milletvekili Murat öner'in Dinar'ın Ye
şilyurt köyünden geçen kanala dair yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 
Afyon - Dinar - Yeşilyurt (Kızıl) köyü için

den geçen ve Bakanlığımıza bağlı Devlet Su iş
leri Genel Müdürlüğünce açılmış bulunan her 
hangi bir kanal mevcut değildir. 

Diğer taraftan Dombay ovası taşkın sularını 
tahliye etmek için DSl Genel Müdürlüğünce açı
lan Leylek deresi kanalı, adı geçen köyden 700 
m. uzakta ve 5 m. derinde olup, bu köydeki taş
kınlarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu kanal, 
normal bakıma tâbi olup, her hangi bir tahribol-
ma durumu mevcut değildir. 

Sandıklı - Dinar yolunda yapılan güzergâh 
değişikliğinden dolayı meydana geldiği bildiri
len zararların önlenmesi ise, Karayolları Genel 
Müdürlüğünü ilgilendirmektedir. 

Dombay ovasında bulunan Yeşilyurt köyü 
ve civarındaki arazilerin taşkından korunması 
konusu, «Dinar - Karakuyu» projesi içinde 
etüdedilmekte olup, bu projenin plânlama çalış
maları 1968 yılında tamamlanacaktır. 

Mezkûr etütlerin ikmalini mütaakıp, proje
nin kabili inşa ve rantabl bulunacak üniteleri, 
bütçe imkânlarına bağlı olarak, inşaat program
larının tanzimi sırasında nazarı itibara alınacak
tır. 

12. — Maraş Milletvekili Veysi Kadıoğlu'-
nun, M ar aş merkez ilçesi dâhilinde bulunan 
açık derelerin kapatılmasına dair sorusu ve 
Enerji ve, Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Ses-
gin'in yazılı cevabı. (7/680) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maraş Merkez ilçesi dâhilinde bulunan açık 

derelerin hgr hangi bir taşkında zararsız hala 
gelmesi için 1968 yılında yapılması düşünüldü
ğünü alâkalı genel müdürlükten şifahen öğren
miştik. 

Bu işin bu yıl programına alınıp alınma
dığının alınmış ise ne zaman yapıma başla
nacağının alınmamışsa sebebinin ve ne zaman 
alınacağının vazıh olarak Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasına delâlet buyurmanızı rica ederim. 

22 . 2 . 1968 
Maraş Milletvekili 
Veysi Kadıoğlu 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/445 

3 . 5 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 2 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü : 7/630 - 6047/37158 sayılı yazınız. 

Maraş Milletvekili Veysi Karlıoğlu'nun «Ma
raş Merkez ilçesi dâhilinde bulunan açık de
relerin kapatılmasına» mütedair yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabı 
Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 
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Maraş Milletvekili Veysi Kadıoğlu'nun «Maraş 
Merkez ilçesi dâhilinde bulunan açık derele
rin kapatılması» na mütedair yazılı soru 

önergesi cevabıdır 

Maraş - Merkez taşkın korunması mevzuu 
1969 programının tanzimi sırasında nazarı iti
bara alınacak konular arasında bulunmakta
dır. 

13. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'un, Sungurlu İlçesine bağlı 
Balkaya köyü ile Alembeyli köyü arasındaki yo
lun yapımına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
H. Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/682) 

Millet Mellisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Köy işleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletleriniz arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Çorum Milletvekili' 

Yozgat ilinden başlıyarak Çorum'un Sun
gurlu ilçesinin Balkaya köyüne kadar Yozgat 
YSE Müdürlüğünce yeni bir yol yapılmış bu
lunmaktadır. 

Çelikli - Sungurlu arasını bağlıyan ve Yoz
gat ilince yapılan yukarda zikrettiğimiz yola 
paralel olarak geçen eski Devlet yoliyle bu 
yol arasında 15 Km. lik bir kısmı bağlandığı 
zaman Yozgat'a bağlı 30 köyün ve Sungurlu'ya 
bağlı 15 köyün Sungurlu ve dolayısiyle Yoz
gat ile ilişkisi sağlanmış olacaktır. 

Alembeyli ile Balkaya köyü arasındaki bu 
15 Km. lik kısmın acilen yapılması büyük fay
dalar sağlıyacaktır. Bakanlığımızca bu hususta 
bir çalışma var mıdır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 8 . 5 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 1720/06240 

Konu : Çorum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sarıyüce'nin önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 3 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 
7/682 - 6072/37369 sayılı yazıları. 

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Balkaya 
köyü ile Alembeyli köyü arasındaki yolun ya-

10 . 6 . 1968 O : 1 

I pımına dair Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
H. Turgut Toker 

Köy İşleri Bakanı 

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Balkaya 
köyü ile Alembeyli köyü arsındaki yolun ya
pımına dair Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce tarafından verilen yazılı soru önergesi 
cevabıdır. 

Çorum - Sungurlu - Alembeyli köyü yapıl
mış olup, 1968 bütçe yılı bakım programın
da bulunmaktadır. Mezkûr yolun program ge
reğince senesi içinde bakımı yapılacaktır. 

Çorum - Sungurlu - Alembeyli köyünden 
Balkaya köyü istikâmetine yeni yol yapımı 
Bakanlığımıza gönderilen Çorum ili 1968 büt
çe yılı programı tekliflerinde bulunmaktadır. 

Malûmları olduğu üzere illerin tatbikat 
programlan mevcut yönetmeliklere göre, il 
genel meclisi ve il daimi encümeninden geçiri
lerek Öncelik derecelerinde belirtilmek suretiyle, 
vilâyetlerce tanzim ve teklif edilmektedir. 

Bu itibarla, önergede bahsedilen yol vali
likçe 1969 veya ileriki yıllar icraat program
larına teklif edildiği takdirde, programda 
kalması sağlanacak ve gerekli tahsisatı ayrıla
caktır. 

Ancak, Sungurlu ilçesinden Alembeyli kö
yüne gelip devam eden köy yoluna iltisak 
yapan, 12 km. uzunluğundaki Çoğul - Ba-
raklı - Sarıkaya - Kuzey yurt köyleri yolu 1903 
bütçe yılı yapım programına dâhildir. îleriki 
yıllarda mezkûr yol, Ortaköy - Çamoluk ve 
Balkaya köylerine kadar uzatılacaktır, Bu 
suretle bahis konusu köyler yola kavuşturulmuş 
olacaklardır. 

14. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Lice, ilçesi Kiıraz 
köylülerine, orman muhafaza memurları ile jan
darma tarafından yapılan silâhlı tecavüz ve ha
rekete dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kân'vrı yazdı cevabı. (7/684) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tank Ziya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 
1. 22 . 2 . 1968 günü Diyarbakır'ın Lice il

çesi Kârâz köyünden D'yarbakır'a gelmekte 
olan üstü açık bir kamyonda topluca seyahat 
eden 30 kadar köylü vatandaşa, ayni g*ün 
sabah saat 5 sıralarında şehre girişte, Seyran-
tepe mevkiinde 5 kadar orman mufahaza me
murunun mavzerle ateş açtıkları doğru mu
dur? 

2. Orman muhafaza memurlarının yaptığı 
bu silâhlı tecavüzde, 3 masum köylü vatanda
şın yaralanarak hastaneye kaldırıldıkları doğ
ru mudur? 

3. a) Silahlı tecavüze uğrayan yolcu kam
yonunun ilk ateşi takiben durmaya mecbur 
olduğu ve bütün yolcuların mütecaviz memur
lar tarafından indirilerek hakarete mâruz bı
rakıldığı doğru mudur? 

b) Hakarete uğrayan yolculardan* 6 keşi
nin bu haksız tecavüzü protesto ederek memur
larla tartışmaya girdikleri doğru mudur? 

4. Haksız tecavüze uğrıyan yolcular ad.-
na protestoda bulunan 6 köylü vatandaşın, 
jandarma tarafından yakalanarak merkez 
jandarma karakolunda nezaret altına alm-
dıklrı ve nezarette tutuldukları 3Q saat süre 
ile halkarete uğradıkları ve ağır şekilde dö
vüldükleri aç ve susuz bırakıldıkları doğru 
mudur? 

5. Ertesi gün köylüsünün durumunu tah
kike giden ve kendilerine yemek gütüren köy 
muhtarının da jandarma tarafından dayakla 
tehdit edildiği, hakarete mâruz kaldığı ve 
gütürdüğü yemeklerin köylüye verilmediği 
doğru mudur? 

6. Orman muhafaza memurlarının bâzı köy
lülerle mevcudolan eski bir ihtilâftan dolayı 
masum köylülere ateş açtıkları ve bu vahîm 
davranışlarından dolayı haklarında jandar
maca hiçbir kovuşturma yapılmadığı hattâ de
liler ketmedilerek tahkikatın yalnız köylü
ler aleyhine yürütüldüğü doğru mudur? 

7. Mütecaviz orman memurlarının jandar
ma tarafından siyanetinin ve mağdur köylü

lerin suçlu gibi g-österilişindeki gerçek se
bebin suiistimaldeki işbirliği olduğu doğru 
mudur? 

8. Vatandaşları haksız yere nezarete 
alan, dayak atan, ağır hareketlere mâruz bı
rakan 30 saat aç ve susuz tutarak görevlerini 
suiistimal eden Diyarbakır Merkez Jandarma 
Karakolu görevlileri hakkında her hangi bir 
kovuşturma yapılmış mıdır? 

Yapılmamışsa sebebi nedir? 
9. Bir hukuk Devletinde emniyet ve asa

yişi teminle görevli olan jandarmanın bu 
hukuk dışı davranışını tasvibediyor musunuz? 

Tasvibetmiyorsanız, bu ağır suçun failleri 
hakkında bir kovuşturma açarak kanuni yol
dan bunların tedip ve terziyesine tevessül ede
rek vatandaşın Devlet oteritesine güvenini 
sağlamak amaliyle ne gibi bir tedbir almayı 
düşünüyorsunuz? 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı ? 5 .1968 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

Hukuk iş. Md. : 7110-68. 2. Ks. : 2837 
Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci tarafından 
verilen yazılı soru önergesine 
cevap. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T. M. M. Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 5 . 3 . 1968 tarih ve 
7/684-6080/37459 sayılı yazınız. 

22 . 2 . 1968 günü Diyarbakır - Lice ilçesi 
Kiraz köyünden Diyarbakır'a gelmekte olan üstü 
açık bir kamyonda topluca seyahat eden otuz 
kadar köylü vatandaşa, aynı gün saat 005 sıra
larında şehre girişte orman muhafaza memur
ları tarafından ateş açıldığı, bu silâhlı tecavüz 
sonunda üç köylünün yaralanarak hastaneye 
kaldırılmış olduğu, bilâhara orman muhafaza 

. memurları tarafından hakarete uğrıyan köylü 
vatandaşların jandarmalar tarafından yakala
narak nezarete alındıkları ve burada dövüldük
leri ve aç susuz bırakıldıkları ve buna benzer 
bâzı kanun dışı davranışlarda bulunulduğu yo
lunda Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci 
tarafından içişleri Bakanlığına verilen yazılı 
soru önergesi üzerine yapılan tahkikat netice
sinde ; 
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1. Mezkûr kamyonun Orman Muhafaza Me
murluğu önünden geçtiği sırada görevli memur
ların kamyonda kaçak odun olduğunu görerek 
kamyonu durdurmak istedikleri, şoförün buna 
raiyet etmiyerek kamyonu süratle sürmesi üze
rine yapılan ihtar atışma da riayet edilmemesi 
sonunda görevli muhafaza memurlarının jeeple 
kamyonu takibettikleri, yakalanacaklarını anlı-
yan köylülerin jeepin takibini durdurmak mak
sadı ile ateş ettikleri, bu ateş sırasında da orman 
muhafaza memurlarından birinin yaralandığı, 
bilâhara memurların kamyonun lâstiğini patlat
mak ve kaçışını durdurmak için ateş ettikleri, 

2. Olay sırasında ilk önce kamyondan ateş-
edilmesi sonunda muhafaza memurlarının mu
kabil ateşleri neticesi kamyon üzerindeki üç 
köylünün yaralandıkları ve tedavileri yapılmak 
üzere muhafaza altında hastaneye kaldırıldık
ları, 

3. Görevli muhafaza memurlarının kaçak 
odun nakli yapan kamyonun lâstiğini patlatarak 
kamyonu durdurmaları neticesi sanıkları taki-
beden muhafaza memurlarının kamyona yaklaş
malarından önce silâhlı ateş edenlerin ve suç 
âletleri silâhların kaçırıldığı, kaçak odunları da 
kaçırmak istedikleri sırada suç üstü yakalandık
ları, ancak bu esnada her hangi bir hakaret ve 
darp olayının vukua gelmediği, 

4. Yakalanan beş sanığın kaçmak için me
murlara karşı direnmek istedikleri, fakat bu sı
rada olay yerine yetişen emniyet memurları ta
rafından kaçmalarına mâni olunduğu, bu teşeb
büsün sanıklar tarafından kendilerine karşı ya
pılmış olan bir hakaret telâkki edildiği, 

5. Mezkûr kaçakçıların nezarette dövülme-
dikleri, aç ve susuz bırakılmadıkları gibi haka
rete de uğramadıkları, yapılan tahkikat sonunda 
nezaret müddeti olan 24 saati geçirmeden Adli
yeye sevk edildikleri, 

6. Dayak atıldığı ve hakarete mâruz bıra
kıldığı belirtilen köy muhtarının yakalanan 
kamyon sahibi olması ve tahkikatın da gizliliği 
sebebi ile sanıkların hiç kimse ile temas ettiril
memesi neticesi muhtar tarafından getirilen ye
meğin jandarma vasıtası ile sanıklara verildiği 
ve bu suretle yapılan tahkikatın selâmeti için 
sanıkların kimse ile görüştürülmediği, 

I 7. Kiraz köylülerinin daimi olarak orman 
kaçakçılığı ile uğraşmaları ve orman muhafaza 
memurlarının da bu kaçakçıhğa mâni olmak 
yönünden görevlerini yapmaları sonunda köy
lülerin, memurların kendilerine husumetleri ol
duğunu ileri sürerek kaçakçılığı rahatça yapmak 
çarelerini aradıkları, meydana gelen olayda 
her iki taraf için de hiçbir delilin ketmedilme-
diği ve tahkikatın köylüler aleyhine yürütül-
mediği, tahkikat sonunda orman bakım memur
larından iki kişinin de yaralamaya sebebiyetten 
mevcuden adliyeye verilmiş bulunduğundan olay 
tahkikatının taraf tutulmadan yapılmış olduğu, 

8. Olay tahkikatının tarafsız yapıldığı, or
man muhafaza memurlarının siyanetinin bahis 
mevzuu olmadığı ve olaydaki suçlu köylülerinde 
olayın cereyan şekline göre haklarında evrak 
düzenlenerek adliyeye teslim edilmiş olduğu, 

9. Orman kaçakçılığı sanıklarının nezarette 
kanunun tâyin ettiği müddet içerisinde tutulup 
jandarma personelinden hiçbirisinin gayrikanu-
ni muameleye tevessül etmemiş oldukları, her 
olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk dışı 
hiçbir davranışın bahis mevzuu olmadığı tes-
bit olunmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakam 

I 15. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Burdur'un merkez ilçesi Askeriye köyünde, hal-

I ka ait araziden geçen NATO petrol boru hat-
I tına dair sorusu ve Millî Savunma Bakam Ah-
I met Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/687) 

5 . 3 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
marına izninizi saygı ile rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekili 

Burdur'un merkez ilçesi Askeriye köyünde 
halka ait araziden geçen NATO enfrastrüktün 
petrol boru hattının istimlâk bedelleri, aradan 
on yıldan fazla bir süre geçtiği halde, hâlâ 
sahiplerine ödenmemek yüzünden köylüler mağ
dur edilmişlerdir. Bakanlık bu kanunsuz du
ruma biran evvel son vermek için istimlâk be
dellerinin en geç ne zaman istihkak sahiplerine 

I ödemeyi düşünmektedir. 
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T. C. 
Millî Savunma Bakanı 7.6.1968 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 220/1-68 
Konu : Yazılı soru cevabı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 8 Mart 1968 

tarihli ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü 7/687-6120/37787 sayılı yazısı. 

Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'm 
NATO - Enfastrüktür petrol boru hattının istim
lâk bedellerinin ödenmesine dair yazılı soru 
cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Soru cevabı : 
NATO programı gereğince inşa edilen akar 

yakıt boru hattı Burdur ilinin bâzı köylerinden 
de geçmektedir. Kamulaştırma teşebbüsüne 
geçildiği ilk yıllarda mer'i olan 3887 sayılı Ka
nuna göre tatbikat yapılmış, teknik bâzı sebepler 
yüzünden boru hattı güzergâhında değişiklik ol
ması sırasında 6830 ve 221 sayılı kanunlar yü-
rürülüğe girmiştir. Sonradan yürürlüğe giren 
kanunlar sebebiyle kamulaştırma bedellerinin bu 
kanunlardan hangisine göre ödeneceği hususun
da tereddüt hâsıl olduğundan, durum yargı mer
cilerine intikal etmiştir. Bu konuda yetkili 
mahkemenin verdiği karar Yargıtayın tasdikin
den geçtikten sonra yazılı soruda zikredilen Bur
dur Askeriye köyü güzergâhına tesadüf eden 
gayrimekullerin kamulaştırma işlemi tamam
lanmış ve mühim bir kısmının Hazine adına tes
cilleri yapılarak bedelleri ödenmiştir. Diğer 
bir kısmının tescillerinin tamamlanması üzerin
de çalışmalara devam edilmektedir. Tescillerini 
mütaakıp kanun gereğince bedelleri maliklerine 
ödenecektir. Arz ederim. 

16. — Siirt Milletvekili II. Hüsnü Oran'ın, 
Siirt Bölgesi akarsularının tanzimine dair sorusun 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/691) 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığınca yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletinizi saygi ile dilerim. 

Siirt Milletvekili 
Hüsnü Oran 

Soru : 1. Siirt ili bölgesinde mevcut müta-
addit akarsularda, özellikle Batman Çayının 
her yıl taşarak etrafındaki 10 binlerce dekarlık 
araziyi sular altında bırakmak suretiyle vuku-
bulan taşkınlardan korunmak ve geniş toprak
ların sulanması imkânlarını sağlamak üzere 
Sayın Bakanlığınızın etütleri var mıdır? Varsa 
mahiyet ve şümulü neden ibarettir? Bu konuda 
2 nci 5 Yıllık Plân devresinde gerçekleştiril
mesi mümkün projeler var mıdır 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 16.4.1968 
Say; : 02/8012/386/17874 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik: 20 . 3 . 1968 gün, 

Kanunlar Müdürlüğü; 7/691 - 6154/38061 sayılı 
yazıma. 

Siirt Milletvekili H. Hüsnü Oran'ın «Siirt 
bölgesi akarsularının tanzimi» ne mütedair ya
zılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Eefet Sezgin 

Siirt Milletvekili H. Hüsnü Oran'ın Siirt bölgesi 
akarsularının tanzimine dair yazılı soru önerge

si cevabıdır 
Siirt ili ve civarındaki su ve toprak kaynak

larını değerlendirmeye matuf, Batman - Botan -
Garzan projelerinin istikşaf çalışmaları tamam
lanmıştır. 

istikşafi kademede yapılan bu etütlere ge
re, Batman çayı üzerinde Antak, Betül, Hacı-
cıhasan, Zinde, Batman barajları ile HES. lan, 
Garzan suyu üzerinde Ayşehatun - Kor - Koz
luk - Garzan barajları ve HES' lan, Zorova su
yu üzerinde Eruh barajı ve HES., Botan çayı 
üzerinde Siirt barajı ve HES. ile Botan çavı kol
larında muhtelif kademelerde HES. lan inşası 
öngörülmüş bulunulmaktadır. 

Bunlardan, Batman projesinin 1969, Garzan 
projesi - Ayşehatun barajının 1970 ve diğerleri
nin daha ileriki yıllarda tamamlanacak olan 
plânlama çalışmalarının ikmalini mütaakıp, ka
bili inşa ve rantabl bulunacak tesisler, bütçe im
kânlarına bağlı olarak, inşaat programlarının 
tanziminde nazarı itibara alınacaktır. 
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17. — Siirt Milletvekili II. Hüsnü Oran'ın, 
Sürt İlinde bir sınaî tesisin kurulup kurııhnijja-
cağvna dair sorusu ve Sanayi Bakanı Hehmet Tur
gut'un yazılı cevabı (7/69,2) 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygiyle dilerim. 

Sirrit Milletvek li 
Hüsnü Oran 

Soru 11. — Hiçbir sınai tesise sahip bulun-
mıyan ve bu yüzden iktisaden geri kalmış bulu
nan Siirt ili merkezinde, had safhada mevcudo-
lan işsizliğin önlenmesi için bir smai tesis kurul
ması düşünülmekte midir? Bu maksatla sanayi 
Bakanlığınca gerekli etütler yapılmışsa sonuç
ları nedir? Aksi halde, ilk fırsatta böyle bir 
ekonomik etüdün icrası konusunda ne düşünül
mektedir? 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 27.4.1968 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/257 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kanunlar Müdürlüğü 20.3.1968 tarih 

7/692-6155/38062 S. Y. : 
Siirt Milletvekili Sayın H. Hüsnü Oran'ın, 

«Siirt ilinde bir sınai tesisin kurulup kurulmı-
yacağına» dair yazılı soru önergesine cevabı
mız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
'Sanayi Bakanı 

M. Turgut 

Siirt Milletvekili Sayın H. Hüsnü Oran'ın, 
«Siirt ilinde bir sınai tesisin kurulup kurul-
mıyacağma» dair yazılı soru önergesine Sa

nayi Bakanlığı cevabıdır : 
Malûmları olduğu üzere, plânlı devreye 

girdiğimiz 1963 yılından beri memleketimizde 
her alanda olduğu gibi sanayi alanında yapı
lacak yatırımlar da Beş Yıllık Plân ve buna 
bağlı yıllık programlarda yer almaktadır. 

ikinci Beş Yıllık Plân devresinde bilhassa 
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iktisaden geri kalmış Doğu bölgelerimizin 
süratle kalkındırılması için gerekli tedbirlerin 
alınması belirtildiğinden bu gayeyi sağlamaya 
matuf çalışmalar yapılmaktadır. Halen devam 
eden bu çalışmaların sonucu hakkında şimdi
den bir mütalâa dermeyanına imkân görüle
memekle beraber, bakanlığımıza bağlı resmî 
kuruluşlar tarafından 1968 yılında Siirt ili için 
plânlanmış her hangi bir sınai yatırım mevcut 
değildir. 

Ancak; II nci Plân döneminde, bu bölgede 
bir çimento fabrikası kurulması belirtilmiştir. 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Bulgaristan'dan gelecek göçmenlere dair soru
su ve Başbakan Süleyman Demirel ile Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVin yazılı ce
vapları (7/694) 

18 . 3 . 1968 

Millet Meclisi ıSayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Sa

yın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Türkân Seçkin 

Edirne Milletvekili 

Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilecek Türk
lerle ilişkin sınırlı göç konusundaki müzake
relerin sonuçlanması üzerine açıklanan temel 
ilkeler anlaşmaların evli kardeşlerin gelmesini 
kapsamına almaması binlerce Bulgaristan göç
meni aileyi sevindirmemiş, bilâkis üzmüştür. 

1. Bulgaristan'la yapılacak göç anlaşmala
rı müzakereleri sırasında çok sayıda Türkün, 
Türkiye'ye getirilmesi düşünülmüş müdür? 

2. Müzakereler sırasında Türkiye'deki kar
deşlerin taahhüdü altında Bulgaristan'daki 
Türklerden evli kardeşlerin getirilmesi için ça
lışmalar, teklifler olmuş mudur? 

3. Türkiye'deki kardeşleri talebine göre 
evli kardeşlerden hiç değilse bir kısmının ta
ahhüde bağlanarak getirilmesi düşünülüyor mu? 

4. Anlaşma yürürlüğe girinceye kadar bu 
yolda acele tedbir alınması bu hususların da 
anlaşma metnine ilâvesi düşünülmekte midir? 
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T. 0. 

Başbakanlık 24.5.1968 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 77-80/3700 

Konu : Edirne Milletvekili 
Türkân Seçkin'in yazılı so
ru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20 . 3 .1968 tarihli ve 7/694 - 6157/38060 

sayılı yazınız. 

Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in «Bul
garistan'dan gelecek göçmenler» e dair Başba
kanlığa yöneltip Millet Meclisi Başkanlığına ver
miş olduğu 18 . 3 . 1968 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabı, iki nüsha olarak, eklice sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in «Bulga
ristan'dan gelecek göçmenler» hakkındaki 
18 . 3 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi ceva

bıdır. 

1. Bulgaristan ile yapılan göç anlaşması mü
zakerelerinden önce, birbirinden ayrılan aile 
fertlerini bir araya getirmek amaciyle, müm
kün olduğu kadar çok Türk'ün, yurda göç ede
bilmesi düşünülmüştür. Ancak, yapılan tetkik
lerin verdiği sonuçlara göre, bu hususta en uy
gunu seçilmiş bulunmaktadır. 

2. Hangi kategorilerin göç etmesinin isten
diği hususunun tâyini konusunda yapılan araş
tırma ve hesaplar, evli kardeşlerin göçe ithali
ni mümkün kümamıştır. Bu kategori, ilerde ele 
alınabilecektir. 

3. Anlaşma dışında, göç konusu, Köy İşle
ri Bakanlığınca 2510 sayılı İskân Kanunu hü
kümleri çerçevesinde idare edildiğinden, geçim 
taahhüdünde bulunmak suretiyle Türkiye'ye göç 
etme kapısı açıktır. 

4. Bu konu incelenmektedir. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Azem/1 Dairesi Gn. Müd. - 41 
24 . 4.1968 

Konu : Sayın Türkân Seçkin'
in sorusunun cevabı Hk. 

Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü, 20 . 3 . 1968 tarihli, 7/694 - 6157/38060 
sayılı yazılan. 

Bulgaristan'dan gelecek göçmenlere dair, 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Seçkin tara
fından sorulan hususlar, soru sıralarına göre, 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. — Bulgaristan ile yapılan göç anlaşma
sı müzakerelerinden önce, yekdiğerinden ayrı
lan aile fertlerini bir araya getirmek amaciy
le, mümkün olduğu kadar çok Türkün, yurda 
göç edebilmesi düşünülmüştür. Ancak, göç 
meselesi, iktisadi, siyasi, içtimai yönleriyle, 
türlü bakımlardan incelenmeye muhtaç, nazik 
bir iştir. Bu hususlarda yapılan tetkiklerin ver
diği sonuçlara göre, en uygunu seçilmiş bu
lunmaktadır. 

2. — Hangi kategorilerin göç etmesinin is
tendiği hususunun tâyini konusunda yapılan 
araştırma ve hesaplar, evli kardeşlerin göçe it
halini mümkün kılmamıştır. Evli kardeşlerin 
göçe ithalinde onların da usul ve füruunun göç
ten faydalanması gerekeceği cihetle, bu katego
ri, ileride ele alınabilecektir. 

3. — Anlaşma dışında, göç konusu, Köy İş
leri Bakanlığınca 2510 sayılı iskân Kanunu hü
kümleri çerçevesinde idare edildiğinden, geçim 
taahhüdünde bulunulmak suretiyle Türkiye'ye 
göç etme kapısı açıktır. 

4. — Göçlerin tatbikat mevkiine konuşu, 
bir usule bağlanmış olduğundan, anlaşmanın 
yürürlüğe girmesine kadar geçecek müddet bu 
hazırlıkların icrasını mümkün kılacak ve bilfiil 
göç ameliyesi, yürürlükten sonra başlıyacak-
tır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

i. Sabri Çağlayangil 
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19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
«Bugün» Gazetesinde yayınlanan yazılara dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı 
cevabı. (7/697) 

20 . 3 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ada

let Bakanı tarafından cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yazılı soru : 
20 Mart 1968 tarihli «Bugün» Gazetesinin 

7 nci sayfasında : «Müslüman ahlâksızlık, tem
bellik, soygunculuk istismar ve emeksiz yaşa
ma vasıtası olan faizle mücadele et. Faiz alma 
ve verme. Faiz zenginleri daha zengin, fakirleri 
daha fakir yapan bozuk bir iktisat düzeninin 
zulüm ve soygun vasıtasıdır.» 

Şeklindeki güya uyarma, açıkça Anayasa
mızın 2 ve 19 ncu maddesinde yer alan lâik 
Cumhuriyet ilkesine aykırı ve devletin iktisa
di temel nizamını şeriata dayanan düzene uy
durmak istek ve gayretinden ibarettir. Yani şe
riatçılıktır. Biz, tefeciliğin, murabahacılığın 
karşısındayız. 

Lâik Türk kanunlarına göre mâkul faiz 
mümkündür ve kanunidir. Fahiş faiz ise gene 
kanunlarla yasaklanmış bulunmaktadır. 

Bu telkinle, Müslüman Türk vatandaşları
nın bankalara para yatırması, suçlanmakta, 
bankalardaki paralarını çekmesi teşvik edil
mekte, vatandaşların sandıklarda, döşek altla
rında para saklaması, bu paraların soyguncu
ya, hırsıza yankesiciye kaptırması yoluna so
kulmaktadır. 

Açıkça Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desine aykırı, Cumhuriyetin temellerinde olan 
lâik düzeni yıkma çabalarının bir kısmını teşkil 
eden ve millî ekonomiyi sabote ederek Türk 
Milletini daha da yoksulluğa sürüklemek ama
cını güden bu yazı hakkında ne gibi kanuni iş
lem yapılmıştır? 

Bu gazetede çıkan yazılar bir bütün olarak 
ele alınmakta mıdır? Alınmakta ise birinci sa

yısından 455 nci sayısına kadar hangi yazılar
dan hangi kanunlara göre takibat yapılmıştır? 
Sonuç ne olmuştur? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 25 . 4 . 1968 

Ceza İş Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 15122 

Konu : İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in yazılı soru önerge
sinin cevaplandırlıdığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 22 . 3 . 1968 gün ve 7/697-6184/38167 sa
yılı yazılarına : 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in 
«Bugün» gazetesinde yayımlanan yazılara dair, 
Bakanlığımıza yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 
önergesinin cevapları aşağıda arz olunmuştur. 

İstanbul'da yayımlanan «Bugün» gazetesin
de, «Müslüman» başlığı altında neşrolunup, 
önergede bahis konusu edilen yazının, daha önce 
aynı gazetenin 7 Mart 1968 tarihli nüshasında, 
5 nci sayfada «Vatandaş» başlığı altnıda ya
yımlanması sebebiyle, bu yer Cumhuriyet Sav
cılığı tarafından, o tarihte soruşturma konusu 
yapıldığı, 22 Mart 1968 tarihli nüshada da «Müs
lüman» baslığı altnıda neşrolunan aynı yazıdan 
dolayı T. C. K. nun 163/4 ncü maddesi yönün
den birlikte yürütülen hazırlık tahkikatı netice
sinde ; yazıda mezkûr maddede tadadolunan 
suç unsurlarının mevcut bulunmaması ve banka
ca da suç vasfı tesbit edilememesi seheMvle 
1.1 . 4 .1968 tarihinde takipsizlik karan verildiği, 
soruşturma sırasında yaptırılan MlirVH rncale-
m.eqinde de. avm sonuca varılmış bnlnn^na-u, 
tstanbul CnmTmrivftt Savclıfonm cevaM tez
keresi ve i M i takipsizlik kararı münderecatın-
dan anlaşılmaktadır. 

öte yandan diğer gazetelerde olduğu gibi, 
Bugün Gazetesinde çıkan yazılar da, ilgili Cum
huriyet Savcılığı tarafından tüm olarak ele 
alınmakta ve ayrıca her yazı ayrı ayrı tetkik 
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edilip, suç unsuru ihtiva edenler hakkında ka
nuni gereği ifa edilmektedir. 

Adı geçen gazetenin 1 ilâ 455 nci sayılarında 
neşrolunan yazılardan, soruşturma konusu ya
pılanlar hakkında, istanbul Cumhuriyet Savcı
lığından alman ve bu yazıların başlıkları ve 

tarihleri ile soruşturma sonuçlarını ihtiva eden 
liste örneği ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 



Soruşturma konusu yapılan 
yazının başlığı Tarihi 

Temas ettiği 
kanun maddesi S N 

Kızını dövmiyen dizini döver 

Kadınlık dâvası kalkmıyor 

15 yaşında bir îslâm kızının ma
kalesi 
Kıpırdamayın yakarız 

Halk divanı 
Cihada davet 

Müslümanlığa düşen vazifeler 

Şu bizim işlerimiz 
Pek değerli Bugün Gazetesi oku
yan kardeşlerim 
Dinamik Müslüman 

Müftülerin büyük hizmetleri 
Mişan efendiye mektup 
Maarif meselesi 

Kırklareli ilhamları 
Okuyucularla mektuplaşma 
Torbalı'da din ve vicdan hürri
yetine suikast 
Bâzı meseleler 

22 . 2 .1967 Basın K. 33 m. 

26. 4 .1967 T. C. K. 163 m. 

Dâva açılmıştır. Basın toplu asliy 
devanı etmektedir. 
Açılan dâvanın ilk tahkikatına so 
mektedir. 

7 . 5 . 1 9 6 7 T. C. K. 163 m. 15 . 5 . 1967 tarihinde takipsizlik 

26 . 4 .1967 T. C. K. 159, 311, 23 . 5 . 1967 tarihinde takipsizlik 
312 m. 

24 . 5 .1967 T. C. K. 159. m. 20 . 6 . 1967 tarihinde takipsizlik 
27 . 5 .1967 T. C. K. 311, 19 . 6 . 1967 tarihinde takipsizlik 

312 m. 
26 . 5 .1967 6187 S. K. Dâva açılmıştır, ilk tahkikatına so 

miektedir. 
13 . 6 .1967 6187 S. K. 13 . 7 . 1967 tarihinde takipsizlik 
17 . 6 .1967 6187 S. K. 7 . 7 . 1967 tarihinde takipsizlik 

23 . 6 .1967 

24 . 6 .1967 
15 . 6 .1967 
26. 6 .1967 

28 . 6 .1967 
29 . 6 .1967 
16 . 6 .1967 

Matbuat Cihad-ı Mukaddese 2 1 . 7 
Saidi Nursi hakkında 22. 7 
Zelzele 24 . 7 
Türklere mektup 17. 7 

T. C. K. 163, 164 
m. ve 6187 S. K. 
6187 S. K. 
T. C. K. 312 m. 
T. C. K. 163/4 m. 
ve 6187 S. K. 
6187 S. K. 
6187 S. K. 
Basın K. 30 m. 

7 . 7 . 1967 tarihinde takipsizlik 

7 . 7 . 1967 tarihinde takipsizlik 
27 . 7 . 1967 tarihinde takipsizlik 
13 . 7 . 1967 tarihinde takipsizlik 

7 . 7 . 1967 tarihinde takipsizlik 
13 . 7 . 1967 tarihinde takipsizlik 
26 . 7 . 1967 tarihinde takipsizlik 

11 . 7 .1967 T. C. K. 163 m. 

1967 6187 S. K. 
1967 T. C. K. 163/4 m. 
1967 T. C. K. 163/4 m. 
1967 T. C. K. 163/4 m. 

Sorgu hâkimliğine açılanı dâvanın 
tedir. 

2 . 8 . 1967 tarihinde takipsizlik 
11 . 9 . 1967 tarihinde takipsizlik 
11 , 9 . 1967 tarihinde takipsizlik 
Dâva açılmıştır. Basın toplu asliy 
devam! etmektedir. 



Soruşturma konusu yapılan Temas ettiği 
yazının başlığı Tarihi kanun maddesi S O N 

Ağlayın ey Müslüman kardeşle- 28 . 7 .1967 T. C. K. 158/2, Dâvai açılmıştır. Basını toplu asliye 
rim ağlayın 3 m. devam etmektedir. 
Yine post meselesi 4 . 7 . 1967 T. C. K. 155. 759, 19 . 9 . 1967 tarihinde takipsizlik 

312 
Hatırlatma 4 . 7 . 1 9 6 7 T. C. K. 155, 5 10. 1967 tarihinde takipsizlik 

163/4, 312 
Bir ülke ki 20 . 7 .1967 T. C. K. 163/4 m. 5 . 10 . 1967 tarihinde takipsizlik 
Mini etekli ebe tecavüze uğramış 13 . 8 .1967 Basın K. 33 m. Dâva açılmıştır. Basur toplu asliye 

: devam etmektedir. 
Bir nurcunun hezeyanı 29 . 8 .1967 T. C, K. 163/4 m. 20 . 9 . 1967 tarihinde takipsizlik 
Benim gibi düşüneceksin 10. 8 .1967 T. C. K. 163/4, 27 . 9 . 1967 tarihinde takipsizlik 

311, 312 
Dar'Ür rahat Müslümanlarına 1 . 8 . 1 9 6 7 6187 S. K. Sorgu hâkimiiğui'e açılan dâvanın 

| hitabe maktadır. 
§ Kaçakçı, başlıklı yazı üsiündeki 14 . 9 .19Ö7 53İ0 S. II. Dâva açılmıştır. Basın toplu asliye 
j resim devam etmektedir. 

Şarap meselesi 23 . 9 .1967 T. C. K. 163/4 m. 5 10. 1967 tarihinde takipsizlik 
Müslümanlar neler yapmalı 24 . 9 .1967 T. C. K. 163/4 m. 5 . 10 . 1967 tarihinde takipsizlik 
Şarapçının reaksiyonu 2 1 . 9 .1967 T. C. K. 163/4, 5 . 10. 1967 tarihinde takipsizlik 

155, 311, 312 
Bir cömertlik numunesi 3 .10 .1967 6187 S. K. Açılan dâvanın duruşmasına ağ 

edilmektedir. 
Ayşe Yalaskan adında bir Dr. 13 .10 .1967 Basın K. 33 m. Dâva açılmıştır. Basur toplu asliye 
kız, dolmuşuna bindiği Şerafet- devam etmektedir. 
t in Kapıcı isimli şoförün tecavüz 
edeceğini anlayınca kendini oto
dan attı 
Rüzgâr bekliyen bayrak 18 .10 .1967 T. C. K. 163/4, Dâva açılmıştır. Ağır ceza mahkem 

6187 S. K. tedir. 
Bir hatırlatma 20 .10 .1967 T. C. K. 163/4 m. 11 . 1 1 . 1967 tarihinde takipsizlik 
Garip bir raslama 12 .10 .1967 Basın K. 30 m. Dâva açılmıştır. Basın' toplu asliye 

-* T .̂ devam etmektedir. 



Soruşturma konusu yapılan Temas ettiği 
yazının başlığı Tarihi kanun maddesi S O N 

o 

Torbalı mevkufları Adalet Ve
kiline mesaj gönderdi 
Vaziyetimiz nedir 
Torbalı Savcısı îbişoğlu'na açık 
mektup 
Kıbrıs'ta nurcular olsaydı 
Sezai Karakoç'un son eseri için 
ne diyorlar 

<C. H. P. zamanında Bizans mü
zesi haline getirilen Ayasofya 
tekrar cami yapılmalı 
Nurculuğa dair 
Kara kitap, milleti nasıl aldat-
uiîaı', mukaddesatına nasıi sal
dırdılar 
İdam mahkûmlarına mermer ka
birler yapıldığı halde masumi
yetine dair 700 den fazla beraet 
kararı alan merhum Saidi Nur-
si'nin kabri hâlâ frizli mi kalacak 
Çorlu îmamı tahliye edildi 
Baştan çıkarılan kız çocukları 

Dayak 
Müslüman Türk, tüccar Yahudi 
ortağa ihtiyacın yok 

Eski Adliye Vekili M. Esat Boz-
kurt'un kızına tecavüz olayının 
duruşması 

14.11.1967 Basın K. 30 m. 

15 .11.1967 T. C. K. 163/4 m. 
25 .11.1967 5816 S. K. 

27 .11.1967 T. C. K. 163/4 m. 
24 .10 .1967 
25 .10 .1967 Basın K. 30 m. 
26 .10 .1967 

1.12 .1967 5816 S. K. 

1 .12 .1967 T. C. K. 163/4 m. 
19. 9 .1967 T. C. K. 163/4, 

6187 S. K. 38 S. K. 

22.12.1967 T. C. K. 163/4, 
38 S. K. 

27 .12 .1967 T. C. K. 482/2 m. 
14 . 2 .1968 Basın K. 33 m. 

22 . 2 .1968 
1 . 1 . 1 9 6 8 

tarihinden iti
baren devam 
ediyor. 

7 . 3 . 1 9 6 8 

T. C. K. 312 m. 
T. C. K. 312 m. 

Basın K. 33 m. 

Dâva açılmıştır. Basın! topta asliye 
devam etmektedir. 
7 . 2 . 1968 tarihinde takipsizlik k 
12 . 2 . 1968 tarihinde takipsizlik 

21 . 12. 1967 tairihinde takipsizlik 
Dâva açılmıştır. Basın topta asliye 
devam etmektedir. 

Dâva açılmıştır. Basın topta asliye 
devam etmektedir. 

21 . 12. 1961 tarihinde takipsizlik 
Dâva açılmıştır. Ağır Ceza Mahke 
mektedir. 

8 . 2 . 1968 tarihinde takipsizlik 

,:. - ,- o. •»• ^ v « «• «i S - . ^ J S a *y» f;« £ £ - . :;/» *.j -

23 . 1 . 1968 tarihinde takipsizlik 
Dâva açılmıştır. Basın topta asliye 
devam etmektedir. 

8 . 3 . 1968 tarihinde takipsizlik 
Hazırlık tahkikatına devam okunm 

Dâva açılmıştır. Basın topta asliye 
devam etmektedir. 



Soruşturma konusu yapılan Temas ettiği 
yazının başlığı Tarihi kanun maddesi 

Dine saldıranları himaye eden 18. 3 .1968 T. C. K. 482, 273 
savcıya sesleniş 
Maraş A. P. Senatörü Tevfik 15. 8 .1967 T. C. K. 482, 
Paksu Hükümeti ikaz etti, Van'- 273 m. 
da dindarlara baskı yapıldı. 
Muhterem Balıkesirliler îslâm 22. 3 .1968 6187 S. K. 
fakihlerine göre 
Doğrusu 17. 7 .1967 T. C. K. 163 m. 

Ayasofya hakkında 28 . 7 .1967 5816 S. K. 

Adalet tarihimizin bir eşini gör- 19 . 3 .1967 Basın K. 30 m. 
I mediği bir dâva 
g Tüyler ürpertici alçaklık 30. 1 .1968 T. C. K. 163 m. 
| Tevfik îleri, eski Maarif Vekili 10 . 1 .1968 38 S. K. 

ile songörüşme 
Vatandaş "* 7 . 3 . 1 9 6 8 T. C. K. 163/4 m. 

S O N 

Hazırhk tahkikatına devam olunm 

14 . 3 . 1968 tarihinde takipsizlik 

Hazırlık tahkikatına devanı olunm 

Ağır ceza mahkemesinin 2 . 2 . 19 
163/4. maddesi gereğinice sanlıkla 
hapislerine karar verilmiştir. Vâki 
kesini eşm emiştir. 
Dâva açılmıştır. Basın toplu asliye 
devam etmektedir. 
Hazırlık tahkikatına devam olunm 

19 . 3 . 1968 tarihinde takipsizlik 
29 . 1 . 1968 tarihinde takipsizlik 

11 . 4 . 1968 tarihinde takipsizlik 
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20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adalar ile Köprü arasındaki vapur seferlerine 
dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bil-
giç'in yazılı cevabı (7/699) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ulaştırma 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yazılı soru : 
1 Ekim 1967 de yürürlüğe giren Denizcilik 

Bankası şehir hatları tarifesine göre saat 20,00 
den sonra Büyük Ada'dan Köprüye vapur yok
tur. Saat 21,30 dan sonra da Köprüden adalara 
vapur yoktur. 

İstanbul'un en gözde turistik bölgesi olan Ada
lar ilçesinin şehirle her türlü bağlantısı bu saat
lerden sonra kesilmektedir. Bu sebepten de 
Kışın Adalarda oturmak, başta sağlık olmak 
üzere her bakımdan emniyetsiz olmaktadır. 

önümüzdeki yıl tarife yapılır iken bu saat
lerden sonra özellikle Adalardan Köprü'ye veya 
Bostancı'ya sefer yapacak daha ufak tipte ve 
süratli gemilerin tarifeye konması düşünülmek-
temidir?. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 19 . 4 . 1968 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 328-1 
Kayıt No. : 1 

Konu : Adalar, Köprü vapur se
ferleri Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

22 . 3 .1968 tarih ve 7/699-6192/38250 sayılı ya
zıya : 

Adalar ile köprü arasındaki vapur seferlerine 
dair İstanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafın
dan Ulaştırma Bakanına yazılı olarak tevcih et
tikleri soru önergesi cevabıdır : 

1 Ekim 1967 tarihinde yürürlüğe giren De
nizcilik Bankası Şehir Hatları tarifesine göre 
Büyükada'dan saat 20,00 de hareketle Heybeli, 
Burgaz ve Kınalıada'ya uğrıyarak saat 21,35 te 
Köprüye gelen geminin getirdiği yolcunun en 
fazla 35 - 55 kişi olduğu ve köprüden saat 21,30 
da hareketle Kadıköy, Kmalıada, Burgaz, Hey-
beliada ve Büyükada'ya giden geminin de dört 

adaya çıkardığı yolcunun ise 50 - 75 kişi arasın
da değiştiği her ay yapılan istatistikler neticesi 
tesbit edilmiştir. 

Can ve mal emniyeti bakımından gerek Ada-
lar - Köprü ve gerek Bostancı - Adalar arasın
da küçük tip gemilerin çalıştırılması uygun bu
lunmamaktadır. 

Hizmetin emniyetli olarak büyük tip gemi ile 
görülmesi halinde, yolcunun azlığı ve hattâ bâzı 
ahvalde yolcusuz kalacak seferlerin icrası İş
letme zararını mucibolacağından, 440 sayılı Ka
nun muvacehesinde bu tatbikata gidilememek
tedir. 

Adalar - Bostancı irtibatını sağlama mevzu
una gelince; 

Kış aylarında emniyetli seferin ancak 1 700 
yolcu istiabında bulunan büyük tip gemi ile 
yapılmasının mümkün olabileceği cihetle, yine 
zarar aynen mevzuubahsolacağı mütalâasiyle ne 
böyle bir irtibatın kurulması ve ne de seferlerin 
daha geç saate icrası İşletmece mümkün görüle
memektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Sadettin Bilgiç 

21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in sa
kat ve eski hükümlülere iş temin edilmesine dair 
sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in 
yazılı cevabı (7/705) 

1 . 4 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Reşit Ülker 

istanbul Milletvekili 
Yazık soru : 
inönü Hükümetleri zamanında hazırlanan 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanununun 
25 nci maddesiyle : 

100 işçiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 
1 sakat ve 1 eski hükümlü, 100 den fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde ise, her 100 işçiye karşılık 
2 sakat ve 2 eski hükümlü işçi çalıştırmak zo-
runluğu Anayasamızın sosyallik niteliğinden ya
rarlanarak getirilmiştir. 

Ancak, aynı madde hükmünün uygulanabil
mesi için Tüzük çıkarılması gerekmektedir. 

— 69 — 
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Yetişkinler arasında 1955 te 316943 sakat bu
lunduğu ve toplam nüfusun % 3,6 sini teşkil et
tiği bilinmektedir. 

Feleğin sillesini yemiş eski hükümlülerin na
sıl perişan bir durumda oldukları, nasıl tekrar 
suç işlemeye itildikleri ve toplumun bundan na
sıl büyük zararlar gördüğü de ortadadır. 

Demirel Hükümet programında bu konular
da açık vaadler vardır. Meselâ: «işsizlik si
gortası ihdas edilecek, kimsesiz çocuklarla, dul, 
emekli, yetim, ihtiyar ve sakatların durumla-
riyle yakından ilgilenilecek, bunların sıkıntı
dan kurtarılmaları için gerekli tedbirler alına
caktır» denmektedir. 

Her fırsatta fakir, fukara ve halktan yana 
olduğunuzu ileri sürmenize rağmen, bir seneye 
yakın zamandır sakatların ve eski hükümlüle
rin özlemle beklediği bu tüzük neden çıkarılma
mıştır? Bu insanlar, kanun çıkmış olmasına 
rağmen neden bu sosyal haktan bir yıl yoksun 
bırakılmışlardır? Geciktirilme konusunda bir
takım söylentiler olduğunu biliyor musunuz? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 24 . 4 . 1968 

tşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925-3-15/4122 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 . 4 . 1968 tarih ve 6264/38693-7/705 

sayılı yazınız : 
Sakat ve eski hükümlülere iş temin edilme

sine dair İstanbul Milletvekili Reşit Ülker tara
fından verilen yazılı soru önergesi üzerine key
fiyet incelendi. 

931 sayılı iş Kanununun 25 nci maddesi ge
reğince, sakatların ve eski hükümlülerin Reha
bilitasyonu, eğitimi ve çalıştırılmaları hakkın
da, Adalet, Sanayi, Millî Eğitim, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Ulaştırma bakanlıkları temsilci
lerinin iştirakiyle hazırlanan tüzük tasarısı 
26 . 12 . 1967 tarih ve 353275 sayılı yazı ile 
bakanlıklara sunulmuştu. 

Bu kere, içişleri, Maliye, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlıklariyle T. Ticaret, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mez
kûr tasarı hakkındaki mütalâaları incelenmiş 
ve bu konudaki görüşümüz açıklanarak yeniden 
bakanlıklara gönderilmiştir. 

— 70 
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Binnetice, adı geçen Kanunun geçici l/C 
maddesinde «Bu kanunda sözü geçen tüzükler, 
kanunun yürürlük tarihinden başlıyarak en geç 
bir yıl içinde hazırlanır ve tüzük tasarıları Da-
nıştaya tevdi tarihinden itibaren en geç iki ay 
içinde tetkik edilerek karara bağlanır» hükmü 
yer almaktadır. 

Bu konudaki tüzük çalışmalarının tamamlan
mış bulunduğunu arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

22. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
isçilerin emeklilik yaşına dair sorusu ve Çalışma 
Bakam Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/706) 

1 . 4 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Çalışma Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına delâletleri
ni derin saygılarımla rica ederim. 

Coşkun Kırca 
istanbul Milletvekili 

1. Bugün yayınlanan «Hürriyet» Gazete
sinde çıkan bir habere göre, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, işçilerin emeklilik yaşının indirilmesi 
konusunda elektronik hesap makinalariyle bâzı 
hesaplar yapmış bulunmaktadır. 

Bu hesaplar, hangi iş kollarında emeklilik ya
şının ne kadara indirileceği farz edilerek yapıl
mıştır? 

Bu hesapların dayandığı faraziyeler arasın
da, belirli iş kollarında işçinin emekliliğini isti-
yebileceği hizmet süreleri tesbiti hususunda fa
raziyeler de mevcut mudur? 

2. Yukarda söz konusu faraziyelere göre 
yapılan hesaplar sonucunda, aktüarya hesapları 
bakımından, işçilerin ve işverenlerin Sosyal Si
gortalar Kurumuna ödedikleri primlerdeki tah
mini artışlar ne olacaktır? Değişik iş kolların
daki değişik faraziyelere göre bu artışların açık
lanması rica olunur. 

3. işçilerin emekliliği konusunda, yeni ne
sillere iş imkânları açmak ve sosyal adaleti iler
letmek bakımından bâzı tedbirler alınması düşü
nülüyorsa, bu tedbirlerin finansmanına Hazine
nin katılmasını sağlamak amaciyle bâzı tedbir
ler alınması da düşünülmekte midir? 
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T. 0. 
Çalışma Bakanlığı 3 . 5 . 1968 

tşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925-3-14 
Konu : 4518 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 . 4 .1968 gün ve 7/706-6275/38755 sa

yılı yazınız. 
işçilerin emeklilik yaş hadlerine dair istan

bul Milletvekili Coşkun Kırca tarafından veri
len yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet ince
lenmiş olup, bu halde ne gibi problemlerin or
taya çıkacağına dair hazırlanmış bulunan notun 
iki nüshası ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

İhtiyarlık ^Sigorta/sı yaş haddinin indirilmesinin 
ortaya koyacağı problemler 

Yaşlılık isgortaisı yardımlarından yararlana
bilmek için halen erkeklerde 60, kadınlarda 
55 olarak tesbit edilmiş olan yaş haJddinin er
keklerde de 55 e, 50 ye indirilmesi, hattâ bu 
ha'ddin tamamen kaldırılması yolunda temenni
ler ötedenberi devam edegelmiştir. 

Bu vesile ile, gerek sigorta tekniği, ge
rekse memleketin sosyal ve iktisadi politikası 
bakımlarından önemli bâzı hususların açıklan
masında fayda mülâhaza edilmiştir. 

İhtiyarlık yaş haJddinin indirilmesini teklif 
edenler, Türkiye'deki ortalama ömrün 50, 46, 
hattâ 33 olduğunu ileri sürmekte ve tekliflerini 
bu gerekçeye dayandırmaktadırlar. 

Yukarıda yazılı ortalama yaşların hakikate 
ne ölçüde uyduğunu burada tetkike lüzum 
görmüyoruz. Bunlar doğru olabilir. Ne var ki, 
doğumdan itibaren hesaplanan ortalama yaşın 
yaşlılık sigortasından yararlanma yaş haddi 
ile hiçbir ilgisi yoktur. Şöyle ki : 

Memleketimizde çocuk ölümlerinin yüksek 
olduğu gerçektir ve doğan çocukların bir çoğu 
1 yaşına ulaşmadan ölmektedir. Hesaplara (0) 
yaşındaki ölümler olarak giren bir vakıalar or
talama yaşı düşürmektedir. Ancak, yaşlılık yar
dımına hak kazanma yaşı tesbit 'edilirken ço
cuk ölümlerinin konu ile bir ilgisi bulunmadığı 
açıktır. 

İhtiyarlık 'sigortasında yaş haddi tesbit edi-
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lirken başlıca iki kriterin nazara alınması ge
rekir : 

a) Şahsın çalışma gücünden yararlanıla
bilecek âzami süre, 

b) Yardımların finansmanı. 
(a) Kriteri üzerinde yalnız şu hususları 

hatırlatmakla yetineceğiz : 
Memleketin sosyal politikası tesbit edilir

ken toplumun menfaatleriyle fertlerin huzur 
ve refahının birbirinden ayrı olarak mütalâası 
mümkün değildir. Ferdin refah ve saadeti el
bette toplumun menfaatiyle aynı paralelde mü
talâa edilecektir. 

Ferdin, çalışma gücünün müsaade et/tiği 
nisbette uzun bir çalışma haytma sahibolması, 
öncelikle kendisinin hem ruhî ve fizik yapısı
na, hem de maddî refahının artmasına müessir 
olur ve sonuç olarak da toplum bünyesinin 
sağlamlığında en mühim faktörü teşkil eder. 
Binaenaleyh, özellikle, hızla kalkınmayı gaye 
edinmiş olan memleketimizde, işgücünden âza
mi ölçüde faydalanma prensibinin benimsenmesi 
bir zarurettir. 

(b) Kriterine gelince sigortanın finans
manında, nüfus Ibakımından önemli olan rakam, 
doğan bir çocuğu ortalama ömrü değil, fakat, 
yaşlı sayılan nüfus grupu ile aktif nüfus gru-
pu arasındaki oran, diğer bir deyimle, yaşlılık 
aylığı alacak olan kimselerle prim ödiyecek 
kimseler sayısı arasındaki orandır. 

Memleketimizde bu nisbetin bugün ne oldu
ğunu ve hangi yönde geliştiğini inceliyelim : 

Yaşlılık sigortamızda yaşlılık yardımların
dan yararlanma yaşı, erkekler için 60, kadın
lar için 55 tir. Pek özel ıbir grup olan yeraltı 
maden işçilerini burada nazara almıyacağız. 

Öte yandan aktiflik yaşı, genel olarak 18 
kabul edilebilirse de, bilhassa erkek nüfus için 
2 senelik askerlik süresini iktisaden faal olu
nan süreden çıkarmak gerekir. Buna göre, he
saplarda aktiflik devresinin l)aşlanıgıcı olarak, 
erkekler için en az 20, kadınlar için 18 yaş ka
bul edilmiştir. 

1965 nüfus sayımına göre, memleketimizde 
60 ve daha yukarı yaşlardaki erkek nüfus 
983 604, bunlara karşılık 20 - 59 yaşlarındaki 
erkek nüfus sayısı 6 602 421 dir. 

Kadınlara gelince, 55 ve daha yukarı yaşta
ki kadınlar 1 665 076, 18 - 54 yaşlardaki ka
dınlar sayısı da 6 581 834 dür. 
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Bu rakamlara güre, yaşlılar grupunun ak
tif nüfus grupların oranı, erkeklerde % 14,9 
kadınlada ise % 25,0 olarak bulunmaktadır. 

Sadece bu rakamlar dahi gösteriyor ki, mev
zuatımızda kabul edilen yaş hadleri, iddia edil
diği gibi, işçilerin yardımlardan faydalanmasını 
imkânsız kılan hayalî bir ölçü değildir. 

Kaldı ki, bugün 60 ve daha yukarı yaştaki 
erkek nüfus, Balkan harbi, 1 nci Cihan harbi 
ve istiklâl harbinde ağır zayiata uğramış nüfus 
gruplarını içine almaktadır. Ayrıca, genel sağ
lık şartları ve memleketin refah seviyesindeki 
gelişmeler neticesinde yaşama ümidinin hızla 
yükselmekte olduğu da bir gerçektir. Filhakika 
1965 nüfus sayımına göre % 14,9 olarak bulu
nan yaşlı erkekler oranı 1955 nüfus sayımına 
göre % 10,3 ten ibaret bulunmakta idi ki, 10 
yıl içinde vukua gelen bu yükseliş, yaşlı kim
seler oranının yakın bir gelecekte varacağı se
viye hakkında açık bir fikir verecek nitelik
tedir. 

Erkek ve kadın, bütün sigortalılara ait yaş 
haddinin 55 olarak kabul edilmesi halinde ise, 
bu yaşın üstündeki nüfus sayısı, yine 1965 sa
yımına göre, 20 - 54 yaşlardaki nüfusun % 25 
ini teşkil etmektedir. Yaşlı nüfus sayısının yu
karıda açıklandığı gibi artmakta olduğu hesa
ba katılmasa bile, bu oranın sigorta finansmanı 
açısından anlamı, prim ödiyen her 4 kişiye 
karşılık 1 kişinin yaşlılık aylığı alması demek
tir, 

Sigortadan yararlanan nüfus grupu içinde 
yaşlı sigortalılardan başka malûllerle dul ve 
yetimler vardır. Toplumumuzda çalışan kadın 
sayısının çok az oluşu sebebiyle, kadın nüfusun 
pek küçük bir kısmı prim ödiyerek kendi si
gortasından faydalanmakta ve hemen hemen 
her ölen sigortalı bir dul aylığına hak doğurmak
tadır. Ayrıca, bilindiği gibi, aile başına düşen 
çocuk sayısı da toplumumuzda oldukça yüksek
tir. Bu durumda, malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortalarından yararlanacak şahıs sayısının yu
karıda belirtilen yaşlılar sayısını çok aşacağı 
kolaylıkta tahmin edilebilir. Nitekim, bugünkü 
yaş hadlerimiz dâhilinde, istikrara ulaşmış bir 
tatbikatta sigortadan faydalanacak şahıs sayısı 
prim ödiyenlere nazaran % 50 civarında hesap
landığı halde, yaş haddi 55 e indirildiği takdir
de bu oran % 60 m üstüne çıkmakta, diğer bir 
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deyimle, aktif yaş grupları içindeki her 4 kişi 
emekli, dul ve yetim olarak 2,5 kişinin yükünü 
üzerine alması gerekmektedir. 

Bu durumda, ihtiyarlık yaş haddinde yapı
lacak 5 yıllık bir indirme bu sigorta kolunun 
% 11 olan prim nisbetine en az % 5 bir ilâve 
yapılarak bu nisbetin % 16 ya çıkarılmasını, 
bu yapılamadığı takdirde, yardımların aynı öl
çüde azaltılmasını gerektirecektir. Bu halde 
de sigorta, gayesinden ve tatmin edici olmaktan 
çok uzaklaşmış bulunacaktır. Sigortaya Devlet 
bütçesinden katkı yapılması düşüncesine gelin
ce, ister sigorta primi, isterse vergi şeklinde 
olsun, kaynak aktif nüfus grupları olduğu ci
hetle, böyle bir hal şekli sonucu değiştirmemek
tedir. 

Bugün Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta
larına tabi sigortalı sayısına nazaran sigortadan 
aylık almakta olanlar sayısı, yukarıda verilen 
oranların çok altında bulunmaktadır. Bunun 
başlıca nedenlerinden biri sigortanın dar bir 
kapsanma uygulanmasıdır. Halen, bilhassa mev
simlik işlerde çalışan birçok işçi bir süre sigorta 
primi ödedikten sonra, ya tarım sektörüne ya 
da sigorta kapsamında olmıyan başka bir işe 
geçmekte ve sigortadan hiç bir yardım alma
maktadır. Ancak, bu halin hep böyle devam 
edeceğinin düşünülemiyeceği ve sigorta malî 
dengesinin de buna göre düzenlenemiyeceği ta
biidir. Anayasanın bütün nüfusa bir hak olarak 
tanıdığı sosyal güvenlik yeni sektörlere teşmil 
yolundadır. Ve yukarıda belirttiğimiz yarar
lanma oranı ergeç tahakkuk edecektir. Binae
naleyh, bugünkü anormal duruma göre yaş 
haddinde bir indirme yapılması yoluna gidildi
ği takdirde yakın bir gelecekte bunun düzeltil
mesi zorluğuyla karşılaşılacaktır. Kanunla ta
nınan bir hakkın geri alınmasının zorluğu ise 
malûmdur. Tababetin ilerlemesi ve refah sevi
yesi ve sağlık şartlarının yükselmesi netice
sinde yaşlı nüfus oranının hızla yükseldiği Av
rupa memleketlerinde de bu konu aktüel ve hal
ledilmesi pek güç bir problem teşkil etmekte
dir. 

Nüfusun aktif ve pasif yaş gruplarına dağı
lışı ile ihtiyarlık sigortası yaş haddi arasındaki 
münasebet bakımından durumumuzu, Millet
lerarası kabul edilmiş bâzı normlarla karşılaş
tırmakta da fayda mülâhaza edilebilir. 
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Milletlerarası Çalışma Konferansınca kabul 
edilen Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hak
kındaki Sözleşmede ve Avrupa Sosyal Güven
lik kodu'nda ihtiyarlık sigortası yardımların
dan yararlanma yaşı 65 olarak kabul edilmiş, 
ayrıca Avrupa kodu'nda, bu yaşın üstündeki 
nüfus sayısının 15 - 64 yaşlar arasındaki nüfusa 
oranı % 10 dan daha fazla olduğu takdirde, 
yaş haddinin bu orana uygun daha yukarı bir 
yaş olarak tesbit edilebileceği de öngörülmüş
tür. Memleketimizde, yaş haddi 60 olduğuna 
göre bu oran % 12,5 olarak hesaplanmıştır, Bi
naenaleyh, bu bakımdan da yaş haddinin indi
rilmesini haklı gösterecek bir gerekçe bulun
mamakta, hattâ bu haddin 60 in üstüne çıkarıl
ması gerekmektedir. 

İhtiyarlık sigortası yaş haddimizin komşu 
memleketlerle ve ekonomik kalkınmanın çeşit
li seviyelerinde bulunan diğer bâzı memleketler
le mukayesesi de ilginç olacaktır. 

Kuzey memleketlerden Norveç ve İrlanda'
da bu had 70, İsveç ve İzlanda'da 67 dir. öteki 
Avrupa ülkelerinden Finlandiya, İngiltere, Al
manya, (Doğu ve Batı), Holânda, Belçika Lük-
semburg, Polonya, isviçre, Avusturya, İspanya, 
Portekiz'de 65, Danimarka ve Romanya'da 62, 
Fransa, italya, Çekoslovakya, Macaristan'da 60, 
Balkanlar ve otelci komşu memleketlerden, Yu
nanistan'da 62, Yugoslavya, Arnavutluk, Bul
garistan, Rusya'da 60, Iran, Irak, Suriye, Lüb
nan ve Suudî Arabistan'da keza 60, israil'de 
65, Kıbrıs'ta 65 tir. Uzak ülkelerden Kanada, 
Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Meksika, 
ve Şili'de 65, Japonya, Çin, Filipinler, Venevu-
ellâ, Panama, Paraguay, Peru ve diğer bir kısım 
lâtin Amerika memleketlerinde 60 tır. Sayılan 
bütün bu memleketlerde kadınlara ait yaş had
di ya erkeklerle aynı veya, çoğunda, 3 - 5 yaş 
daha aşağıdır. 

Erkeklere ait yaş haddinin 55 olduğu mem
leketlerden örnekler de şunlardır : Arjantin, 
Bolivya, Uruguay, Ekvator, Burundi, Kongo 
(ileride yükseltilmesi öngörülmüştür.) Gabon, 
Nijerya, Merkezî Afrika, Mali, Seylan. 

Memleketimizin bugünkü yaşama şartları
nın 55 yaş haddini uygulıyan yukarıda yazılı 
memleketlerle mukayese edilemiyecek kadar 
iyi olduğu da bir gerçektir. 

I Bu teknik izahattan sonra, ihtiyarlık sigor
tası yaş haddinde yapılacak bir indirmenin or
taya çıkaracağı bâzı problemlerle sosyal ve eko
nomik bâzı sonuçlara da kısaca işaret edilecek
tir. 

1. Birçok iş kollarında işverenler, çalışma 
gücü daha yüksek olan genç işçileri tercih eder
ler. Yaş haddinin 55 e indirilmesi halinde, özel
likle bedenen çalışılan işlerde işverenler yaşlı 
işçileri çıkararak yerlerine gençleri almaya ve
sile bulacaklardır. 55 yaşından sonra işsiz kalan 
bir işçinin yeniden iş bulması ise kolay değil
dir. Nitekim, madenlerde yeraltı işçileri için 
yaş haddinin 50 ye indirilmesi üzerine Ereğli 
Kömür İşletmelerinde bu hal olmuştur; bu yüz
den işçilerin şikâyeti hâlâ devam etmektedir. 

2. Bâzı iş kollarında yapılan işin ağırlığı 
sebebiyle 55 yaşında emekliye ayrılmak istiyen-
lerin olacağı şüphesizdir. Ancak büyük bir küt
lenin de böyle bir yaş indirimini zaruri görmi-
yecekler ve gereksiz yere fazladan prim vere
rek üstelik yukarıdaki maddede yazılı duruma 
düşmeye razı ohnıyacakları da muhakkaktır. 
Mahdut sayıdaki işkolları için abnacak tedbir, 
genel sosyal sigorta rejimi için değil, sendika
lar bünyesinde veya toplu sözleşmeler voliyle 
yaratılacak munzam sigorta sistemleridir. 

3. Yaş haddini indirmek için primlere ya
pılacak ilâveler, bu ilâve şeklen kimler tarafın
dan ödenirse ödensin, sonunda maliyete eklene
ceğinden, hayat pahalılığını artıracak, bundan 
da bütün müstehlikler, dolayısiyle işçiler de 
zarar göreceklerdir. Hayat pahalılığının ağırlı
ğını en çok hisseden zümre ise emekli, dul ve 
yetimler olacaktır. 

4. Henüz çalışabilecek yaş ve güçte iken 
eli boş gezen ve çok az bir para ile geçinme zo
runda kalan bir kimse, moral bakımdan da 
menfî ve gayrimemnundur, çevresi için de bir 
huzur kaynağı değildir. Yaş haddini indirmek
le, bu durumdaki kimseler sayısının artırılması 
toplumun huzuru bakımından da arzu edilecek 
bir hal değildir. 

Yukarıda etraflı olarak açıklanan sebep ve 
şartlar muvacehesinde, yaşlılık sigortası yar
dımlarından yararlanma yaş haddinde bir in
dirme yapılması yalnız gereksiz değil, aynı za
manda mahzurludur; bu yönde atılacak bir 
adım, ileride geri dönülmesi ve düzeltilmesi pek 

I güç bir durum yaratacaktır. 
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Yaş haddinin genel olarak 55 e indirilmesi, 
kadın, erkek, bütün sigortalılara ait prim nis
petinin en az % 16 ya çıkarılmasını, bu yapıl
madığı takdirde, yardımların bugünkü .seviye
sine nazaran takriben üçte bir oranında azaltıl
masını gerektirecektir; bu da sigortayı gayesin
den ve tatmin edici olmaktan çok uzaklaştıra
caktır. 

23. •— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1961 - 1967 yıllarında Ege Bölgesinde istihsal 
edilen tütünlere dair sorusu ve Gümrük ve Tekel 
Bakam İbrahim Tekin'm yazılı cevabı (7/707) 

30.3 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile arz ve rica ede
rim. 

Mustafa Uyar 
İzmir Milletvekili 

1961 - 1967 yıllarında elde edilen Ege ekici 
tütünlerinin : 

1. Piyasaları hangi tarihlerde açılmıştır? 
2. Aynı yıllarda İzmir vilâyeti dahilindeki 

mmtaka ve ilçelerde baş fiyatlar kaçar kuruş 
olmuştur? 

3. Her mmtaka ve ilçede baş fiyata kaçar 
balyalı kaç aded tütün, Tekel idaresi tarafın
dan satmalmmıştır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 12.4.1968 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 
1897 

Konu: izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar'm yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 3 . 4 . 1968 tarih ve 7/707 - 6276/38756 
sayılı yazıları. 

1961 - 1967 yılları mahsulü Ege bölgesi ekici 
tütün piyasalarının açılış tarihleri, üçe itibariy
le tatbik edilen baş fiyatlar ve baş fiyatla ne 
miktar tütün mubayaa olunduğuna dair izmir 
Milletvekili Mustafa Uyar tarafından verilen 
30 . 3 . 1968 tarihli soru önergesinin cevabı, iki 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

ibrahim Tekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın 30.3.1968 
tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. 1961 - 1967 yıllarında Ege bölgesi ekici 
tütünlerin satış piyasalarının açılış tarihleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

Ürün 
yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

piyasa açılış 
tarihi 

8 . 1 . 1962 
17.12». 1962 
6.2. 1964 
25 . 2 . 1965 
17 . 1 . 1966 
28 . 1 . 1967 
29 . 1 . 1968 

2. Aynı yıllarda izmir Tekel Başmüdürlüğü
ne bağlı ilçe ve alım yerlerinde Tekel idare
since tatbik olunan başfiyatlar aşağıya yazıl
mıştır. 
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Alı noktası 

Değirmendere 
izmir 
Kemalpaşa 
Tepeköy 
Ödemiş 
Kiraz 
Ovakent 
Tire 
Bayındır 
Urla 
Çeşme 
Alaçatı 
Karaburun 
Seferhisar 
Menemen 
Foça 
Dikili 
Bergama 
Kınık 

3. Yukarıda adları yazılı 1 
Tekel idaresince 1961 - 1967 yıllarında genel 
olarak mubayaa olunan tütün miktarı 
14 - 38 000 ekici de 6 600 000 - 21 500 000 kilo 
arasında değişmektedir. 

Miktarı bu kadar çok olan ekicilerin üret
tikleri tütünlerden ne kadarının (kaç balyası
nın) başfiyatla alındığına dair Tekel mülha
kat idarelerinde tesis olunmuş istatistiki bir 
malûmat mevcudolmadığı gibi, yedi senelik 
böyle bir kaydın çıkarılmasına da maddeten im
kân bulunmamaktadır. 

1961 
Krf 

820 
800 
780 
780 
750 
750 
750 
750 
750 
770 
740 
740 
740 
700 
740 
750 
750 
750 
750 

ılım yeri] 

196 o 
41 Kr. 

14.00 
14,00 
13,50 
13,50 
13,00 
13,00 
13,00 
13,00 
11,00 
13,50 
11,00 
11,00 
13,00 
11,50 
11,50 
11,50 
11,50 
13,50 
13,50 

tide 

1963 
Kr. 

14,00 
14,00 
13,50 
13,50 
13,00 
13,00 
13,00 
13,00 
12,00 
13,50 
12,00 
12,00 
13,00 
13,50 
13,50 
12,50 
11,50 
11,50 
11,50 

1964 
Kr. 

13,25 
13,25 
12,75 
12,75 
12,25 
12,25 
12,25 
12,25 
11,25 
12,75 
11,25 
11,25 
12,25 
12,75 
12,75 
11,75 
10,75 
10,75 
10,75 

1965 
Kr. 

13,25 
13,25 
12,75 
12,75 
12,25 
12,25 
12,25 
12,25 
11,25 
12,75 
11,25 
11,25 
12,25 
12,75 
12,75 
11,75 
10,75 
10,75 
10,75 

1966 
Kr. 

13,25 
13,25 
12,75 
12,75 
12,25 
12,25 
12,25 
12,25 
11,25 
12,75 
11,25 
11,25 
12,25 
12,75 
12,75 
11,75 
10,75 
10,75 
10,75 

1967 
Kr. 

13,25 
13,25 
12,75 
12,75 
12,25 
12,25 
12,25 
12,25 
11,25 
12,75 
11,25 
11,25 
12,25 
12,75 
12,75 
11,75 
10,75 
10,75 
10,75 

delâlet buyurulmasını saygılarımla rica ed 

Arz ederim. 
ibrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

24, _ Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'-
%n, Tekelin, Gaziantep müstahsıhndau mubayaa 
ettiği üzüme dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Ba
kam İbrahim Tekin'iu yazılı cevabı (7/708) 

3 . 4 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

rim. 
Hüseyin Yılmaz 

Gaziantep Milletvekili 
Tekel Genel Müdürlüğünce her yıl Gazian

tep üzümcülerinden 6 bin ton kuru üzüm kilosu 
110 kuruştan alındığı halde bu yıl sadece 2 500 
ton kuru üzümün kilosuna 70 - 80 kuruş gibi dü
şük bir fiyat ile satmalmmasmm sebebi nedir? 

Tekel Genel Müdürlüğü Gaziantep'te kuru 
üzüm mubayaa miktarının daha önceki yıllarda 
cari seviyesine çıkarmak ve kilo başına fiyatı 
da asgari 100 kuruşa yükseltmek düşüncesinde 
midir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 25.4.1968 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 
1948 

Konu: Kuru üzüm mubaya-
asiyle ilgili Gaziantep Mil
letvekili Hüseyin Yılmaz'm 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi. : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlü

ğü) 4 . 4 . 1968 tarih ve 7/708 - 6289/38821 sa
yılı yazmış. 
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Tekel Genel Müdürlüğünce Gaziantep böl
gesinde yapılan kuru üzüm mubayaasına dair 
Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'm 
3 . 4 . 1968 tarihli yazılı soru önergesinin ceva
bı, iki nüsha olarak ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
ibrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Gaziantep bölgesinden Tekel Genel Müdürlüğü 
tarafından mubayaa edilen kuru üzüme dair Ga
ziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'm yazılı so

ru önergesinin cevabıdır. 
1. Her yılki kuru üzüm alım miktarları Te

kel Genel Müdürlüğünün stok ve ihtiyaç durum
ları ile işleme ve ambarlama imkânlarına göre 
ayarlanmaktadır. 1967 devresi başında Tekel 
idaresi elindeki stokların fazlalığından ötürü 
bu yılki kuru üzüm alımları daha az miktarda 
olmuştur. 

2. Alım fiyatları umumi rekolte ve piyasa 
durumu ile mahsulün vasıflarına göre tesbit 
edilmiş ve kilo başına 100 kuruşa kadar fiyat 
verilmiştir. Halen Gaziantep mıntakasında or
talama alım fiyatı 88 kuruş civarındadır. 

3. Bu yıl için tesbit edilen alım miktarı ar
tırılmıştır ve alımlara devam edilmektedir. 

4. ifade olunan bu durum muvacehesinde 
asgari fiyatın 110 kuruşa çıkarılmasının müşkü
lâtını ve bu tarihe kadar yapılan külli miktarda
ki alımlardan sonra doğacak ihtilâfı takdir ede
ceğinizi ümidederim. 

Keyfiyet arz olunur. 
ibrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

25. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra
himoğlu'nuı\, Adana'nm Gerdan ve Yemişli kö
yü arazilerinin sulanmasına dair sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Kefet Sezgin'in ya
zdı cevabı (7/710) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

1. Adana'nm Merkez kazasına bağlı Gerdan 
köyü halkı Devlet Su işleri tarafından yaptırıl-
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mış olan kanalden direkt su alamıyor, santrafüj-
le su almak ve arazilerini bu şekilde sulamak zo
runda bırakılıyor. Bu hal masraflı ve zahmetli 
olmaktadır. Bu mahsurun giderilmesi ve köylü
lerin kanaldan doğrudan doğruya ve tali kanal
lar ile su almalarını temin için gerekli tedbirle
rin alınması düşünülmekte midir? 

2. Gerdan köyünün su kanalının geçit yolu 
pek dar ve vasıtaların geçmesini imkânsız kıl
maktadır. Köprünün genişletilerek vasıtaların 
da geçmesine elverişli hale getirilmesi düşünül
mekte midir? 

3. Karataş'm Yemişli köyünün arazileri, köy 
civarından ve içinden geçen direnaj kanalların
dan santrifüjle su almak suretiyle sulanabilmek
tedir. Köylüden dönüm başına 13 lira ücret alın
maktadır. Sulama kanallarından su almak su
retiyle arazilerini sulayanlardan da dönüm ba
şına 13 lira ücret alınmakta olduğuna göre bu 
haksızlık ve adaletsizliğin telâfisi düşünülmekte 
midir? 

T. 0. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/536 - 28941 5 . 6 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 4 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü : 7/710 - 6313/39018 »ayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğ-

lu'nun «Adana'nm Gerdan ve Yemişli köyü 
arazilerinin sulanması» na mütedair yazılı so
ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Refet Sezgin 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
«Adana'nm Gerdan ve Yemişli köyü arazilerinin 
sulanması» na dair yazılı soru önergesi ceva

bıdır. 

1. Adana - Gerdan köyü halkının şantirifujle 
sulama yaptıkları belirtilen saha Seyhan Sağ 
isale kanalının Kuzeyinde ve Güneyinde bulunan 
kanala bitişik arazilerdir. 

Bu sahalardan : 
a) Cazibe ile sulanamıyan ve isale kana

lının Güneyinde bulunan arazi 77 parselden 
ibarettir. Genel olarak isale kanalı ile yedek 
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kanaldan ayrılan ilk tersiyer arasında cazibe 
ile sulanamıyan bir ölü saha mevcuttur. Bah
sedilen arazi de isale kanalına bitişik olan ve 
ancak santirifujle sulanabilecek bu ölü sahaya 
dâhildir. 

b) isale kanalının Kuzeyinde kalan saha 
ise sulama sahası haricinde bulunmaktadır. 

Her iki kısmın da cazibe ile sulanması, 1968 
yılında ihale edilecek 2 nci stage inşaatının 
tamamlanması ile mümkün olabilecektir. 

2. Dar ve vasıtaların geçmesini imkânsız 
kıldığı bahsedilen Gerdan köyünün su kanalı 
geçit yolu, isale kanalının km. 22 + 150 de köy
lünün Adana, Mersin asfaltına yaya olarak en 
kısa yoldan geçmesini sağlamak amaciyle inşa 
edilen yaya geçididir. 

Bu geçide 840 M. uzaklıkta 22 + 990 Km. 
de vasıtaların geçebileceği bir köprü mevcut
tur. Bu bakımdan bahsedilen yaya geçidinin 
genişletilmesi düşünülmemektedir. 

3. Sulama kanallarından tahliye kanalları
na intikal eden su ile şebeke dışında yapılan 
sulamalara uygulanan ücret tarifesi, 1969 yılı 
tarife hazırlıkları meyanında yeniden incelene
cektir. 

26. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emir
ler köyüne ait yolun yapımına dair sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker'in yazılı 
cevabı (7/712) 

8 . 4 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

Nuri Kodamanoğlu 
Yozgat Milletvekili 

Niğde iline bağlı Ulukışla ilçesinin Emir
ler Köyüne ait yolun en kısa zamanda yapıla
cağı, gerek vilâyetçe gerekse iktidar partisi 
sorumlularınca defaatle vait ve beyan olun
muştur. 

Bugüne kadar inşasına bir türlü başlanma
mış bulunan adı geçen köy yolunun yapılma

sına hangi tarihte başlanacaktır? Hangi ta
rihte bitirilecektir? Bu maksatla gerekli tah
sisat sağlanmış ve ayrılmış mıdır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 16 . 5 . 1968 
Sayı : 1822 - 066083 

Konu : Nuri Kodamanoğlu'nun 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
16 . 5 . 1968 

ilgi : 9 . 4 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 
7/712 - 6323/39108 sayılı yazı. 

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler 
köyüne ait yolun yapımına dair Yozgat Millet
vekili Nuri Kodamanoğlu tarafından verilen 
yazılr soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuş
tur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler 
köyüne ait yolun yapımına dair Yozgat Millet
vekili Nuri Kodamanoğlu tarafından Köy işleri 
Bakanlığına yöneltilen yazık soru önergesi ce
vabıdır. 

Adı geçen köy yolu, il kontenjanında mü
talâa edilerek yapımına başlanmıştır. 

27. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Nar 
köyünün nakline dair sorusu ve İmar ve İskân 

- Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/713) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve iskân 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

Nuri Kodamanoğlu 
Yozgat Milletvekili 

Niğde ili merkez ilçesine bağlı Nar Köyü
nün bir başka mahalle nakli ile ilgili işlerin 
tamamlanmayışı yüzünden, köylü büyük sıkın
tı içindedir. 

iskân işinin hangi tarihte bitirileceğinin 
I açıklanmasını dilerim. 
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T. C. 
imar ve İskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/895 8 . 5 . 1968 
Konu : Sayın Nuri Kodamanoğ-
lu'nun yazılı soru 'önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 4 . 1968 gün, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/713 - 6324 - 39109 sa
yılı yazı. 

Yozgat Milletvekili Sayın Nuri Kodaman-
oğlu'nun Niğde'nin merkez ilçesine bağlı Nar 
köyünün nakline dair yazılı soru önergesine ve
rilen cevap 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 

Niğde iline bağlı Nar köyünde evleri yer 
kaymasına mâruz ailelerin aynı köy dâhilinde 
yerleşmelerine müsait arazi bulunamadığından, 
adıgeçenlerin Niğde Belediye hudutları dâhilin
de tesbit edilen bir yere nakledilmeleri uygun 
görülmüş ancak Belediyesi bu yer için düzenlen
miş imar plânlarını tasdik etmemiştir. 

Bu formalitenin ikmalini mütaakip Bakan
lığımızca gereği yapılacaktır. 

.28. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkiîi'-
in, Edirne ili dâhilinde açdacak ortaokullara 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı Er-
tem'in yazılı cevabı (7/715) 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandınlmasım rica 
ederim. 

6 . 4 . 1968 
Edirne Milletvekili 

Türkân Seçkin 

Meslek okullarının ortaokula dayalı olması 
istikametinde gelişen çalışmalar çok sayıda köy 
çocuğunun okumasına büyük ölçüde engel olma 
durumundadır. Köy çocuklarının daha çok sa
yıda okuyabilmesi, meslek okullarına, liselere 
ve yüksek okullara gidebilmesi ancak ortaoku
lu bitirmelerine bağlıdır. 

8 Ağustos 1967 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan Millî Eğitim Bakanlığı orta dereceli 
okulların açılma esaslara hakkındaki yönetme

liğe dayanılarak Edirne'de Kırca Salih, Yeni-
köy, Çöpköy, Süloğlunda 1967 - 1968 ders yı
lında faaliyete geçen ortaokulların açılması 
memnuniyet verici olmuştur. Bu köy ve bucak 
merkezleriyle aynı ve yaklaşık, hattâ daha mü
sait şartlara haiz olan Edirne'nin: 

1. a) Uzunköprü ilçesine bağlı belediye 
teşkilâtı Kurtbey köyüne, 

b) İpsala'nın ibriktepe bucağına, 
c) Meric'in Küplü bucağına 
1968 - 1969 ders yılında öğretim faaliyetine 

geçecek şekilde ortaokul açılacak mıdır, 
d) Bu yerlere açılacak ortaokulların bina

ları ne zaman yapılacak? 
2. Kırca Salih, Yeniköy, Çöpköy, Süloğlu 

ortaokul inşaatları için 1968 bütçesinden kaçar 
lira ayrılmıştır? Bu ortaokulların inşaatları ne 
zaman bitirilecektir? İnşaata hız kazandırmak 
için alınmış tedbirleriniz var mıdır,, nelerdir? 

2 . 5 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 10 . 4 . 1968 gün ve 7/715-6350/39193 
sayılı yazınız. 

Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, Edir
ne ili dâhilinde açılacak ortaokullara dair ver
diği yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notu
muz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ek: 2 soru 
Cevabı 

ilhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in verdi
ği yazılı soru önergesine cevap : 

1. Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey, ipsa
la ilçesine bağla İbriktepe, Meriç ilçesine bağ
lı Küplü bucaklannda birer ortaokul açılması 
hususu incelenmektedir. Bu konuda, gerekli 
bulunan araştırmaların ve diğer merkezlerle 
birlikte yapılması lüzumlu değerlendirmenin 
sonucu alınmadan söz konusu mrekezlerde 

„ 1968 - 1969 öğretim yılında ortaokul açılıp açıl
mayacağı hususunda şimdiden kesin bir şey 
söylemek mümkün değildir. 

2, Kırcasalih, Yeniköy, ve Süloğlu orta
okulları için mahallen birer binanın yapılma
sına teşebbüs edilmiştir. 
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Bakanlığımız mahallen yapımına başlanılan 
bu binaların biran önce hizmete girmesi için 
imkânlar ölçüsünde yardımda bulunmaya veya 
programa alarak tamamlamaya çalışacaktır. 
Ancak, Karcasalih, Yeniköy ve Süloğlu orta
okulları için 1968 yılı bütçesinden halen ayrıl
mış bir ödenek bulunmamaktadır. 

Çöpköy Ortaokulu binası ise 1968 yılı prog
ramı çerçevesi içinde Bakanlığımızca yaptırıl
maktadır. 

29. — Burdur Milletvekili Fethi ÇeMkbaş'-
vn, Burdur'a bağlı ilçelerdeki hkar suların ısla
hına ve faydalı hale getirilmesine dair sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kasnaklar Bakanı Refet Sez-
g'n'in yazılı cevabı (7/717) 

9 . 4 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından yzaılı olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurulmasını say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekili 

1. Burdur'un Bucak ilçesinde Kastel gö
lü amenajman projesi içinde, Onanç çayının 
membamdan itibaren, Arvalla ve Çebiş köylerin
deki. dere taşkınlarının ıslaha, yer almış mıdır? 
Bu takdirde bu dereler ne zaman ıslah edilebi
lecektir? 

2. Burdur'un Gölhisar ilçesinde Dalaman 
çayında yapılması mutasavver Yaprkalı bara
jının inşasına ne zaman başlanacaktır. Dala
man çayı, Gölhisar ve Söğüt gölleri ve Kara-
musa çayını içine alan bir havza çalışması 
var madır? Bu göl ve suların mücavir arazide 
yağışlı zamanlarda verdiği hasarın halkı çok 
mutazarrır ettiği dikkate alınmak ve sulardan 
lâyiki veçhile faydalanmak maksadiyle bir 
proje çalışması var mıdır Varsa hangi köyleri 
kapsamaktadır? 

3. Tefenni ilçesi hudutları dâhilinden aka
rak Burdur gölüne dökülen Boz çay ve bu çaya 
dökülen sularla havzadaki gölleri (Karataş ve 
Eğnşe gölleri) içine alan bir kurutma ve sula
ma projesi var mıdır? Varsa hangi köyler ara
zisinin sulanması derpiş edilmiştir? Bu havza
da etütleri ikmal edilen (Karamanlı - Eğribüz) 

I ve Boz çay üzerinde (Karaçal) boğaz mevkiin
de barajlar inşasına en geç ne zaman başla
nıp bitirilebilecektir?. 

4. Ağlasun ilçesindeki bol akan sulardan, 
bölge arazisini sulamak için bir çalışma yapıl
ması düşünülüyor mu? 

5. Ağlasun'da Mamak köyü arazisini hemen 
her yıl istilâ ederek kapalı bir gölün meydana 
gelmesini intaçeden suların bir mecra açılmak 
suretiyle, bu bölge arazisi su baskınından kur
tulamaz mı? Bu maksatla burada her hangi bir 
çalışma yapılmış mıdır? 

6. Burdur gölünün Güney ve Batı kıyıla
rındaki geniş bahçe ve ekin arazisinin sulama 
suyu ihtiyacı had safhadadır. Hükümet bu ih
tiyacın karşılanmasını sağlayacak çalışmalar 
yapmakta mıdır? Ne zaman ne yapmayı düşün
mektedir? Ve netice ne zaman alınabilecektir? 

T. O. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 8 . 5 . 1968 

Bakanlığı 
Sayı : 02/8012-462/21758 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 4 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü : 7/717 - 6352/39191 sayılı yazınız. 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm «Bur

dur'a bağlı ilçelerdeki akarsuların ıslahına ve 
faydalı hale getirilmesi» ne mütedair yazılı 
soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'in «Bur
dur'a bağlı ilçelerdeki akarsuların ıslahına ve 
faydalı hale getirilmesi»ne dair yazıih soru öner

gesi cevabıdır. 

1. Onaç çayının menba tarafında bulunan 
Arvallı (Bağsaray) köyünün taşkından korun
ması konusu etüt edilmiş ve 1959 yılında inşa 
edilmiş bulunan iki taraflı kargir duvarın, sol 
sahilindeki kısmının 200 m. daha uzatılmasının 
uygun olacağı anlaşılmıştır. 

Konu, bütçe imkânlarına bağlı olarak DSİ 
inşaat programlarının tanziminde nazarı itiba-

I ra alınacaktır. 
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Onaç çayının Arvalh köyünden Onaç barajı 
göl sabasına kadar olan yatağının İslahı konusu 
ise 1968 yılında etüt edilecek olup, yatak ıslahı 
rantabl bulunduğu takdirde, konu, önümüzdeki 
yıllar inşaat programlarının tanziminde nazarı 
itibara alınabilecektir. 

2. Burdur - Yapraklı Barajı; a) Batı Ak
deniz havzası «Yapraklı - Gölhisar» projesi me-
yanınla Horzum dereci üzerinde tesbit edilmiş 
bulunan 49 m. yükseklikteki Yapraklı barajın
da regüle edilecek 250 milyon m3 su ile 12 900 
Ha. arazinin sulanması öngörülmüştür. 

1968 yılında tamamlanacak olan plânlama 
çalışmalarının ikmalini müteakip baraj kabili 
inşa bulunduğu takdirde, bütçe imkânlarına 
bağlı olarak, DSİ inşaat programlarının tanzi
minde nazarı itibara alınacaktır. 

b) Dalaman çayı, Gölhisar ve Söğüt gölle
ri ile Karamusa çayını içine alan havzadaki su 
imkânları; Batı Akdeniz Havzası istikşafı meya-
nmda taşkınların önlenmesi ve Kızıllar, Bayır 
köyleri ile Çavdır kaza merkezinin bulunduğu 
Çavdır ovasının sulanması için Yazır barajının 
inşası öngörülmüştür. 

60 m. yükseklikteki bir barajdan regüle edi
lecek 65 milyon m3 su ile 8 840 ha. arazi sula
nacaktır. 

Yine bu çalışmalar meyanında, Küçükalan 
ve Sorkum ovalarını sulamak gayesiyle Kara
musa çayı üzerinde Ballık barajı tesbit edilmiş 
olup, 23 m. yükseklikteki bir barajda regüle 
edilecek 35 milyon m3 su ile 4 760 ha. arazi su
lanacaktır. 

Ayrıca, Acıpayam ovasının bir kısmını sula
mak, Gölhisar gölü ve çıkış ayağının rejimini 
düzenlemek maksadiyle, Gölhisar şeddeleri ve 
regülâtörü inşası öngörülmüş bulunulmakta
dır. 

Yapraklı - Gölhisar projesinin 1968, Söğüt 
gölü projesi ile Ballık ve Yazır barajlarına ait 
plânlama çalışmaları ise Önümüzdeki yıllarda 
yapılacak olup, bu çalışmaların ikmalini müte
akip, kabili inşa ve rantabl bulunacak tesisler, 
bütçe imkânları muvacehesinde, inşaat prog
ramlarının tanziminde nazarı itibara alınacak
tır. 

3. 6 ncı önergenin 6 ncı maddesindeki husus
lar, 3 ncü maddesinde istenilen Bozçay sula
ması ile ilgili olup müştereken cevaplandırıl
mıştır. 
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Sulama - kurutma - erozyon ve taşkın kont
rolü maksatlarına matuf «Burdur - Göler Hav
zası» istikşaf çalışmalarında, Bozçay ve buna 
karışan derelerleki su imkânları etüt edilmiş bu
lunulmaktadır. Buna göre : 

a) Bozçay'm bir kolu olan Değirmenler 
deresi üzerinde 41 m. yükseklikte inşa edilecek 
Karamanlı (Elbizlik) barajında depolanacak 
sularla, halen sulanmakta olan 450 ha. lık sula
ma sahası 3 000 hektara çıkartılmış olacaktır. 

Plânlama çalışmaları tamamlanmış bulunan 
Karamanlı barajı, bütçe imkânlarına bağlı ola
rak, önümüzdeki yıllar inşaat programlarının 
tanziminde nazarı itibara alınacaktır. 

b) Karataş depolaması : Mevcut depolama
nın artırılarak, Karataş gölünde 37 milyon m3 

su regüle edilmesi ve 3 750 ha. arazinin sulan
ması öngörülmüştür. 

Karataş depolaması ve îsin ovası sulamasına 
ait plânlama çalışmaları 1968 yılında tamamla
nacaktır. 

c) Bademli köyünün Güney - Doğusundaki 
arazilerin sulanması maksadiyle 32 m. yüksek
likte inşa edilecek Bademli barajında regüle 
edilecek 3 milyon m3 su ile 380 ha. arazi sula
nacaktır. 

1971 yılında tamamlanacak olan plânlama 
çalışmalarının ikmalini müteakip, Bademli ba
rajı kabili inşa ve rantabl bulunduğu takdirde, 
bütçe imkânlarına bağlı olarak, DSİ inşaat 
programlarının tanziminde nazarı itibare alına
caktır. 

d) Karaçalı barajı : Yine bu istikşaf çalış
maları sırasında, Bozçay sularının regüle edile
rek, Burdur gölünün Güney ve Batı kıyıların
daki arazilerin sulanması için Karaçalı mevki
inde bir baraj inşa edilmesi öngörülmüştür. 

Jeolojik bakımdan problemli olan baraj ye
line ait çalışmalar müspet netice verdiği tak
dirde, plânlama çalışmalarının 1969 yılında ta
mamlanması programlaştırılmış bulunmakta
dır. 

Yukarıda belirtilen tesislerin yapılacak 
plânlama çalışmalarının ikmalini mütaakıp, ka
bili inşa ve rantabl bulunacak üniteleri, önü
müzdeki yıllar inşaat programlarının tanzimin
de göz önünde bulundurulacaktır. 

Diğer taraftan Bozçay deresi çok rüsup ta
şıyan bir dere olup, yatağını yükseltmekte bu
lunduğu cihetle, evvelce açılmış bulunan kurut-
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ma kanalının mansab şartı tahakkuk etmemiş 
ve bataklığın kurutulmasında tam bir fayda 
sağlanamamıştır. 

Bu kurutma kanalının, Bozçay'a mansab ol
duğu kısmının temizlenmesi bir fayda sağlıya-
mıyacağı gibi, böyle bir ıslahta Bozçay'da en 
az 10 km. ük bir yatak temizliği yapılmasını 
icabettirmekte olup, bu halde ise, memba kısım
ları birikmiş rusubat harekete geçeceğinden, 
mansabta daha büyük problemlerin ortaya çık
masına sebebolacaktır. 

Bozçay'ın yukarı havzası, taşkın ve rusubat 
yönünden de etüt edilmiş ve 1 700 km karelik 
havzada erozyon kontrolü tesisleri rantabl bu
lunmamıştır. 

Bu itibarla konu, Bozçay - Karataş projesi 
dışında ayrı bir drenaj projesi mahiyetinde 
olup, 1968 yılında arazi çalışmaları ve drenaj 
etütlerinin yapılması öngörülmüştür. 

Bu( etütlerin ikmalini müteakip, alınması 
gerekli tesisler belirlenecek ve konu rantabl 
bulunduğu takdirde inşaat programlarının tan
ziminde nazarı itibara alınacaktır. 

4. Ağlasun bucağı arazileri Sakarca ova
sında olup, bu ovanm sulanmasına matuf plân
lama çalışmaları 1969 yılınla yapılacak olup, bu 
etütlerin ikmalini müteakip Sakarca projesinin 
kabili inşa ve rantabl bulunacak üniteleri, büt
çe imkânlarına göre, DSİ inşaat programları
nın tanziminde nazarı itibara alınacaktır. 

5. — Kapalı bir havza olan Mamak (Çanak-
lı) ovasında, yağışlarda, Doğuda Hisar köyün
den geçen Yumrutaş deresi ile Güneyde Mamak 
köyünden geçen imren adlı derenin getirdiği 
taşkın suları, düden kapasitelerinin yetersizli
ğinden dolayı göllenerek, arazilerde ekim ya
pılmasına mâni olmaktadır.. 

Antalya Havzası istikşaf çalışmalarında in
celenmiş olan ve tamamı sulamaya elverişli bu
lunan Mamak ovasındaki taşkın probleminin 
halli, su ve toprak kaynaklarından faydalanma 
yönünden «İsparta - Sakarca» projesi meyanın-
da ele alınması lüzumlu görülmüştür. 

1969 yılında yapılacak olan plânlama çalış
malarının ikmalini mütaakıp, projenin rantabl 

bulunacak üniteleri, bütçe imkânları muvacehe
sinde DSİ inşaat programının tanzimi sırasın
da ııazan itibara alınacaktır. 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir İli dahilindeki bâzı belediye
lere yapılan yardımlara dair sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/718) 

5 . 4 . 1968 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Sayın imar ve iskân Bakanlığı 

Aşağıda isimleri yazılı Belediyelere 1964, 
1965, 1966, 1967 ve 1968 den bu güne kadar ne 
gibi aynî ve ne miktar nakit yardım ve borç 
verildiğinin lütfen acele ve yazılı olarak bildiril
mesini saygiyle arz ve rica ederim. 

Not : Gerek iller Bankası gerekse Bakanlıkça 
Eskişehir Milletvekili 

Aziz Zeytinoğlu 

Eskişehir, Sivrihisar, Seyitgazi, Mihalıççık, 
Mahmudiye, Çifteler, Sancakaya il ve ilçeleri 
ile , 

Eskişehirin - Alpu, inönü, Bozan, Mutallip, 
Mihallıççığm - Beylikahır 
Sivrihisarın - Kaymaz, 
Çiftelerin - Han, 
Sancakaya - Mihalgazi, 

T. C. 
imar ve İskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 22 . 4 . 1968 

Sayı : 15/802 
Konu : Sayın Aziz Zeytinoğlu'-
nun yazılı soru önergesi Mk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 11 . 4 . 1968 gün, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/718 - 6319 - 39058 sayılı 
yazı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Aziz Zeytin-
oğlu'nun Eskişehir ili dâhilinde bâzı belediye
lere yapılan yardımlara dair yazılı soru öner
gesine verilen cevap 2 nüsha olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve iskân Bakanı 
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Mesken G-enel Müdürlüğünce Eskişehir ili dahilindeki belediyeler için yapılmış ve yapılacak işler 
Bakiyeler için 

Tahsis Ödeme 1968 tahsisi 
Yıl Belediye işin adı Lira K. Lira K. Lira K. 

1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 

Seyitgazi 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 

6 daireli halk konutu 
6 daireli halk konutu (ek tahsis) 
Yol (ıslah bölgesi) 
Elektrik (ıslah B.) 
Yol, su, elektrik (ıslâh B.) 
Harita (ıslah B.) 
Kamu tesisleri (önleme B.) 
İstimlâk (önleme B.) 

150 000 
18 254 

1 000 000 
500 000 

1 000 000 
95 141 

250 000 
550 000 

39 

58 

150 000 
18 254 

300 000 
150 000 
750 000 

39 
700 000 
350 000 
250 000 

95 141 58 

Özet 
Toplam 3 563 395 97 1 368 254 39 1 395 141 58 

Lira K. 

Toplam tahsisler : 3 563 395 97 
1966 - 1967 devresi ödemeleri : 1 368 254 39 
1968 tahsisleri : 2 195 141 58 
Bakiyeler için : 1 395 141 58 
Yeni işler için : 800 000 00 

Eskişehir ve ili dahilindeki bâzı belediyelere 1964 - 1968 yılları arasında yapılan yardım ve açılan 
krediler 

Mevzuu 

Eskişehir : 
İkraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Kısa avans 
tş. Bank. Kefalet 

Sivrihisar : 
İkraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
İçmesu 
Kısa avans 
îmar ve iskân Bakanlığınca bele
diyeler fonundan yapılan tahsis 
içmesu 
Harita (Tamamı hibedir) 
Seyitgazi : 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Kısa avans 

1964 
yılında 

Lira K. 

18 000 

— 82 

1965 
yılında 

Lira 

902 000 

379 000 
50 000 

121 000 

1966 
yılında 

Lira 

5 000 000 

115 000 

685 000 
150 000 

1967 
yılında 
Lira K. 

800 000 
1000 000 

50 000 

1968 
yılında 

Lira 

200 000 
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Mevzuu 

Mihalıççık : 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
tçmesu 
İş Bank. kefalet 
imar ve İskân Bakanlığınca bele
diyeler fonundan yapılan tahsis 
imar plânı (hibedir) 
tçmesu 
Su proje 

Mahmudiye : 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
tçmesu 
Çeşitli yapı 
Kısa avans 
tş Bank. kefalet 

Çifteler : 
tkraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
tş Bank. kefalet 
tmar ve iskân Bakanlığınca bele
diyeler fonundan yapılan tahsis 
Elektrik 
tmar plânı 
Su proje 

1964 
yılında 

Lira K. 

5 023 38 
2 992 

1965 
yılında 

Lira 

7 000 

1966 
yılında 

Lira 

27 300 

37 500 

55 000 

81 000 

1967 
yılında 
Lira K. 

200 000 
50 000 

200 000 
7 620 12 

25 000 
50 000 

120 000 
50 000 

50 000 

57 306 15 

1968 
yılında 

Lira 

60 000 

Sarıcakaya : 
tkraz suretiyle verilen 

*Mevzuu 
tmar ve iskân Bakanlığınca bele
diyeler fonundan yapılan tahsis 
Harita (Tamamı hibe) 
imar plânı (Tamamı hibe) 

Alpu : 
Belediyeye 1964 - 1968 yılları zar
fında yardımda ve kredi küşadında 
bulunulmamıştır. 

39 807 
6 000 

ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Elektrik 
tçmesu 
imar ve tskân Bakanlığınca bele-

80 000 50 000 
87 000 
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Mevzuu 

diyeler fonundan yapılan tahsis 
Elektrik 
Su projesi 

Muttalip : 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Elektrik 
imar ve iskân Bakanlığınca bele
diyeler fonundan yapılan tahsis 
Içmesu 
istikraz kabiliyetini yitirmiş oldu
ğundan Hazinece yapılan tahsis. 
Içmesu 

Beylikahır : 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Elektrik 
imar ve iskân Bakanlığınca bele
diyeler fonundan yapılan tahsis 
Su proje 

1964 
yılında 

Lira K. 

50 000 

50 000 

613 000 

1965 
yılında 

Lira 

68 761 

102 000 

1966 
yılında 

Lira 

85 000 

8 674 

46 000 

1967 1968 
yılında yılında 

Lira K. Lira 

20 

235 000 

Kaymaz : 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Elektrik 
Çeşitli yapı 
Kısa avans 
tş Bank. kefalet 
imar ve iskân Bakanlığınca bele
diyeler fonundan yapılan tahsis 
Harita 
imar plânı (Hibe mahiyetindedir) 

Han : 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Kısa avans 

Mihalgazi (Gtimele) : 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Kısa avans 

Bozan : 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Çeşitli yapı 
iş Bank. kefalet 

16 000 

52 000 

70 000 
50 000 

30 000 

30 000 10 000 

25 000 

25 000 

2Ç 000 
25 000 
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31. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir İli dahilindeki bâzı beledi
yelere yapılan yardımlara dair sorusu ve Mali
ye Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı 
(7/720) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Sayın Maliye Bakanlığı 

Aşağıda isimleri yazılı belediyelere 1964, 
1965, 1966, 1967 ve 1968 den bu güne kadar ge
rek gümrükler gelirimden gerekse Bakanlı
ğınızca ne gibi aynî ve ne miktar nakit yardım 
ve borç verildiğinin lütfen acele ve yazılı ola
rak bildirilmesini saygiyle arz ve rica ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 

Eskişehir, Sivrihisar, Seyitgazi, Mihalıççık, 
Mahmudiye, Çifteler, Sancakaya il ve ilçeleri 
ile, 

Eskişehirin - Alpu, İnönü, Bozan, Muttalip, 
Mihalıççığ'ın - Beylikahır, 
Sivrihisarın - Kaymaz, 
Çiftelerin - Han, 
Sarıcakaynın - Mihalgazi, 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 8 . 6 . 1968 
Sayı : 2121345 -166/23967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17 . 6 . 1968 

Genel Sekreterlik (Kanunlar Müd.) 

İlgi : 11 . 4 . 1968 günlü ve 7/720 -
6321/39057 sayılı yazınız. 

Yazınız eki, Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun Bakanlığımızca yazılı olarak ce

vaplandırılması istenen 5 . 4 . 1968 tarihli ya
zık soru önergesinde; Eskişehir İli dahilindeki 
bâzı belediyelere 1964 - 1968 yıllarında Güm
rük gelirlerinden ne miktar hisse verildiği, Ba
kanlığımızca ne gibi aynî ve ne miktar nakdî 
yardım yapıldığı ve ne kadar borç verildiği so
rulmaktadır. 

2. İller Bankası Genel Müdürlüğünün 
13 . 5 . 1968 günlü ve 30180 sayılı yazısına ekli 
olarak alınan, Eskişehir ili dahilindeki bele
diyelere 1964 - 1968 yıllarında Gümrük Vergisi 
belediye payı olarak tahakkuk ettirilen mik
tarlara ait cetvelin bir sureti ilişik olarak su
nulmuştur. 

2. Aynı il'e bağlı ilçe, bucak ve kasaba be
lediyelerine 1964, 1965, 1966 yıllarında yapılan 
nakdî yardımın miktarları ile, söz konusu bele
diyelerin Amerikan yardımından aldıkları mal
zemeler aşağıda arz olunmuştur. 

Ancak, 1967 yılma kadar Bakanlığımız büt
çesinde yer alan belediyeler yardım ödeneği 
1967, 1968 yıllarında İçişleri Bakanlığı Bütçesi
ne konulmuş olduğundan bu yıllara ait yardım
ların mezkûr bakanlıktan öğrenilmesi icabet-
mektedir. 

1964 

Sancakaya 
Mihalıççık 
Çifteler 
İnönü 

Lira 

6 000 
6 000 
6 000 
6 000 

Yapılan nakdî 
1965 

Mahmudiye 
Alpu 
Beylikahır 
Kaymaz 
Muttalip Köy. 
Sivrihisar 

yardımlar 
Lira 

5 000 
2 500 
2 500 
2 500 
1 500 
5 000 

1966 

Mahmudiye 
Çifteler 

Lira 

25 000 
5 000 

24 000 19 000 30 000 

- 85 — 
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Amerikan yardımından verilen malzeme 
Müessese adı Teslim alınan mal 

Valilik YSE Müdürlüğü Dozer D - 8 1 
Kamyonet 1 
Pick - up 4 

Eskişehir Belediyesi Dozer D - 8 1 
Tractor 1 
Kamyon 1 

Çifteler Belediyesi Kamyon 1 
Sivrihisar Belediyesi Arazöz 1 

Generatör 1 
Kaymaz Belediyesi Kapalı Pick-up 1 

(Almamıştır) 
Muttalip Belediyesi Talebi sıradadır. 
Mahmudiye Belediyesi Kamyon 1 
Beylikahır Belediyesi Arazöz 1 

Jeneratör istemektedir, Diesel ile işliyen temin edildiğinde verile
cektir. 

Seyitgazi Belediyesi Talepleri sıradadır. Ancak, sivil tip vasıta istediğinden temini güç 
olup, çıktığında verilecektir. 

Alpu, inönü, Bozan, Han, Mihalgazi ve Sarıcakaya Belediyesinin her hangi bir talebi olmadığın
dan kendilerine malzeme yardımı yapılmamıştır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

Aşağıda isimleri yazılı belediyelere Gümrük Vergisi, belediye payı olarak tahakkuk ettirilen 
miktarlara ait cetvel 

Belediye adı 

Eskişehir 
Alpu 
Çifteler 
Mahmudiye 
Mihalıççık 
Muttalip 
Sivrihisar 
Seyitgazi 
Beylikahır 
Sarıcakaya 
Kaymaz 
inönü 
Gümele 
Bozan 
Han 

1964 yılı 
Lira 

1 459 693 
22 615 
44 385 
35 353 
31 358 
37 365 
68 514 
24 569 
28 775 
17 610 
7 708 

1 777 951 

L 
K. 

79 
79 
04 
89 
45 
64 
87 
85 
06 
74 
74 

86 

1965 yılı 
Lira 

2 043 865 
31 666 
62 145 
49 502 
43 908 
52 319 
95 934 
34 403 
40 288 
24 684 
27 448 

2 506 166 

I 

K. 

16 
60 
13 
47 
82 
36 
45 
45 
83 
53 
01 

81 

1966 yılı 
Lira 

2 615 225 
41 868 
88 124 
70 417 
55 987 
63 262 
117 339 
41 503 
49 699 
29 342 
34 380 
39 655 

3 246 809 

L 
K. 

87 
26 
88 
29 
02 
94 
85 
62 
21 
89 
74 
27 

84 

1967 yıl] 
Lira 

2 303 813 
36 083 
78 208 
64 951 
48 749 
52 066 
98 383 
34 513 
41 918 
24 652 
29 186 
56 332 
17 277 
15 745 
17 677 

2 919 560 

L 
K. 

02 
70 
29 
72 
18 
66 
37 
66 
25 
62 
69 
93 
01 
41 
64 

15 

1968 yılı 
Lira 

914 436 
14 324 
31 207 
25 916 
19 546 
20 749 
39 318 
13 799 
16 708 
9 955 
11 537 
22 449 
12 398 
11 231 
14 574 

1 178 153 

L 
K. 

47 
65 
50 
51 
19 
42 
27 
15 
29 
20 
51 
90 
60 
99 
11 

76 
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32. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akınhn, 
Ankara Otelcilik Okuluna dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı İlhami Ertem'm yazılı cevabı 
(7/721) 

10 . 4 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Adnan Akın 
Balıkesir Milletvekili 

1. Ankara'da bulunan «Ankara Otelcilik 
Okulu» nun son derece pis ve bakımsız olduğu, 
öğrencilerin gayrisıhhî şartlar içinde yaşadık
ları yolunda gazetelerde yayınlanan haberler 
doğru mudur? 

2. iddialar doğru ise, bu durumun sorum
luları hakkında bir işlem yapılmış mıdır? Ya-
pılmışssa ne sonuç alınmıştır? 

3. Yeni yapılmakta olduğu bilinen Otelci
lik Okulu binasında öğretime ne zaman başlana
bilecektir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 29 . 4 . 1968 

Özel 
679 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12 . 4 . 1968 gün ve 7/721-6356/39261 
sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Adnan Akm'ın Ankara 
Otelcilik Okuluna dair verdiği yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevap notumuz ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
Millet Meclisi Balıkesir Milletvekili Adnan 

Akın'm verdiği yazılı soru önergesine cevap 
Ankara Otelcilik Okulu hakkında basında çı

kan yazılar ve Bakanlığımıza yapılan şikâyetler 
üzerine iddialar bir Bakanlık Müfettişi tarafın
dan tahkik ettirilmektedir, sonuç henüz alına
mamıştır. 

Yeni yapılmakta olan Otelcilik Okulu binası 
1968 - 1969 ders yılı başında öğretime açılacak
tır. 

10 . 6 . 1968 O : 1 

33. — İstanbul Mül&tvekili Reşit Ülker'in, 
Çarp ve mahalle bekçilerinin Kıyafet ve Teçhi
zat Yönetmeliğinin tatbikatına dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'nı yazılı cevabı 
(7/722) 

10 . 4 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yazılı soru : 
15 Kasım 1966 tarihli çarşı ve mahalle bekçi

leri Kıyafet ve Teçhizat Yönetmeliğinin 5 nci 
maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına her 
yıl iki takım elbise, iki çift ayakkabı, iki göm
lek, iki yılda bir palto veya meşin ceket veril
mesi zorunludur. 

Buna rağmen birçok illerimizde bu zaruri 
ihtiyaç yerine getirilmemiş ve bekçiler çok müş
kül durumda kalmışlardır. O kadar ki, Ankara'
da Kızılay'da lâstik ayakkabı giymek zorunda 
kalmış bekçiler görülmektedir. Hattâ bâzı il
lerde silâhsız vazife gören bekçilerin mevcudol-
duğu bilinmektedir. Emniyet ve asayiş kuvvet
lerinin bakımsız bırakılmasının büyük zararları 
açıktır. Bu durumun sebebi nedir? Yönetme
liğin hükümleri neden yerine getirilmemekte
dir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 6 . 5 , 1968 

T. B. M. M. ile ilişkiler Bürosu 
Sayı : 11-13/1251 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12 . 4 , 1968 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 6367/39270/7-722 sayılı 
yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, 
15 Kasım 1966 tarihli Çarşı ve mahalle bekçileri 
Kıyafet ve Teçhizat Yönetmeliğinin 5 nci mad
desine göre; bekçi ve bekçi adaylarına her yıl 
iki takım elbise, iki çift ayakkabı, iki gömlek, 
iki yılda bir palto veya meşin ceket verilmesi 
öngörüldüğü halde elbisesiz, lâstik ayakkabılı, 
tabancasız bekçilerin mevcudolduğuna, bu du
rumun sebpelerine ve yönetmelik hükümlerinin 
neden yerine getirilmediğine dair 10 . 4 . 1968 
tarihli yazılı soru önergesi incelendi : 
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Bilindiği üzere 772 sayılı Çarşı ve mahalle 
bekçileri Kanunu 22 Temmuz 1966 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanundan önce ve son
ra bekçi teşkilâtının bütün masraflan halktan 
toplanan paralarla karşılanmaktaydı. 

Bilâhara 25 . 7 . 1967 tarihinde kabul edi
lerek 3 . 8 . 1967 tarih ve 12664 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 920 sayılı Kanunla, Çarşı 
ve Mahalle Bekçileri Teşkilâtının personel, yö
netim ve hizmet masraflan ile araç, gereç, kurs 
ve diğer her türlü masraflannm Devlet tarafın
dan il özel idarelerince ödenmesi kabul edilmiş
tir. 

Ancak 920 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte ödenekle ilgili tasan kanunlaşmadığın
dan Devletçe il özel idarelerine gerekli ödeme 
yapılamamıştır. 

Bu durum karşısında iller Bankasından an
cak bekçilerin ücretlerini karşılıyabilecek mik
tarda para temin edilebilmiş ve bilmecburiye bu
nunla yetinilmiştir. 

22 . 12 . 1967 tarihinde 974 sayılı ödenek Ka

nunu kabul edilmiş ve bu kanunla 920 sayılı 
Kanunun gerektirdiği giderler adı altında büt
çeye 61 115 000 lira olağanüstü ödenek konul
muştur. Bunun dağıtımı 21 Ocak 1968 tarihin
de yapılabilmiştir. 

Yukanda izah edilen sebepler ve 2490 sayılı 
Kanunun gerektirdiği zaman alıcı formaliteler 
sebebiyle 1967 malî yılı içersinde bâzı illerde 
bekçilerin elbise ve teçhizatlarının verilmesinde 
gecikmeler olmuş, ödeneklerin gönderilmesini 
mütaakıp Yönetmelik hükümleri yerine getiril
miştir. 

1968 malî yılı il özel idare bütçelerine ek 
bekçi bütçelerine ödenekler tam olarak konul
duğundan usulüne göre alınacak malzemelerin 
mubayaası cihetine gidilecektir ve gedilmekte
dir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 

»9<i 
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ve Halk Sandıkları hakkında 8 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

Üye Myua : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

450 
120 
120 

0 
0 

329 
1 

[Kabul edetiUr] 

Türkiye Halk Bankası 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali RUM, Çetiner 
Musa Kâtım Oofkun 
Ahımet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Brgüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yıl
maz 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğiu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat Oıarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim (lop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külahlı 
İbrahim Ökteım 

ÇANAKKALH 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Abd'üllâtöf Eiem'sariiioğhı 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

I GİRESUN 
Kudret Boeuter 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri ötcan San 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
AJbbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

| Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

KONYA 
İsmet Kapısız 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
MithafDülge 
Muammer Erten 
Şevket Rafit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Veysd Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
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ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

RlZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SIÎRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 

Niyazi özgüç 

SİVAS 
S ey fi Kurtbek 

Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

BÎTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbagh 

BURSA 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuış 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

Ali Rıza Uzuner 
UŞAK 

Orhan Dengiz 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nutfettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçfek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Musttafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
1 brnhim ,Tekin (B.) 
Ahmet. Topal-oğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orha Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman B'ölükbaşı 

[Oya kat 

I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALHCESlR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgelhan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya ,Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğltı 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

[Oya katilmıyanlar] 
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Nizamettin Erkmen 
Ali1 Köymen 

GUMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Akau 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
İsmail Çataioğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmain Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
llhami Sancar 
Selim Sarper 

Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasr Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şaımiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli özkaın (13.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükıaın (B.) 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
î . Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 

İlhan Tekinalp 
MUŞ 

Nermin Neftçi 
Kâımil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhî Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağd«n 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Ulucay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
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(riyasettin Dumaın 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

irfan Solmazer 
TRABZON 

A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 

Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Aoıkara 1 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu Protokole ek Teknik Protokol ve yeniden işaretleme 
(Rödeniarkasyon) işlerinde çalışan personelin Tü rk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf ara
zisinde muvakkat kalış esaslarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasansına 

verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetiınsoy 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

ANKARA 
Ahmet Dallı 
Recai Brgüder 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteçe 
Re$at özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelifcbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Seagin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 101 

Kabul edenlar : 99 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmayanlar : 348 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabçi özcan San 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Aibbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Töközlü 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleymmn Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
İsmet Kapısız 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
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S î lRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıl]loğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAIIİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Oel âlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (IB.) 
Kemal Bagcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükba§ı 

Cevad Odyakmaz 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
îlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Bren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
H. Hurgut 'Döker (IB.) 
Alparslan Türkeş 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytag 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî îsliımyeli 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

BİLECİK 
Şadı Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİSİ 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
î. Hakkı Boyaeıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim Ökt&m 
Kasım Önadım 
ö . Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubagı 

Cahit Karakas, 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydü 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğln 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğln 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Ahmet Mutstafaoğlu 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Eı-tuğrul Gazi Sakarya 

[ÇekinserJ 

[Oya kaUhmy anlar] 
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GAZİANTEP 
Hüseyin tncioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbol at 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım. 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

ÎÇEIİ 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgiıt 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 

Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
İlhami Sancar 
Selim Sarper. 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Osman Zeki Efeoğlu 
AH Naili Erdem (ıB.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kıürışad (B.) 
Şînasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 

Mehmet Yüceler 
KIRKLARELİ 

Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İhsan Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özf akih 
Faruk Sükıan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğhı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (İ. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermiın Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsn ail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin O üret' 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
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Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

StlRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Dumam 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 

M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
Irfaın Solmazer 

TBABZON 
A. ihsan Birineioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 

Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Hüsamettin Kîöran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 

Yekûn 1 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslin Göront'aş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 

Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Taınrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetinel 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kınkoğlu 
Kemal Doğan Sungur 

-«... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 6 . 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Gaziantep ''Milletvekili Ali 'İhsan Göğüs 

ile Istan'bul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türlk 
vatandaşlarına ait mallara Suriye Hükümetince 
elkonmasma, yanlış tutum ve davranışlarının 
se'bebolduğu iddiasiylc, Dışişleri Cakanı (hakkın
da Anayasanın 89 TLCU 'maddesi gereğince genso
ru açılmasına idair 'önergesi (1.1/71) 

2. — Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 
Polatlı hudutları dahilindeki Hazine arazisinin 
dağıtımında haksız, adaletsiz ve partizanca ha
reket ettiği iddiaslylc, Köy İşleri [Bakam hak
kında Anayasanın '89 ncu maddesi igereğince 
gensoru (açılmasına dair 'önergesi (11/72) 

3. — 'Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı talırl-
Ibatı tahkik ve tesbit ctmıeik üzere kurulması ka
bul edilen Mecllis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
tŞLER 

X I . — Ouım'huriyet 'Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) [Dağlıma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kaınun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 

Plân komisyonlarımdan 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Fikret Tıırlıamnl ve 9 arkadaşının. Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Yozgat Milletvekili- Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 



6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 2G . 12 . 1967] 

7. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
taiarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile istanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ıın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
A,nayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (ıS. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karına Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (MİM et Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi GüMoğan ve İstanbul Millet
vekili llhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(MilHet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi-
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ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

12. — izmir Milletvekili İhsan Güre an'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1968] 

14. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . .1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

15. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

.16. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
yasama dokunul maızlığmın kaldıınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

| Adalet komisyonlafından mürekkep Karma 



Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

17. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarnidan mürek
kep Karına Komisyon rapora. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19C8] 

18. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

19. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması ıhakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

20. — Giresun Milletvekili Etem Kılıeoğlu'-
nun yasama d okunul matlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 488) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbaikanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu ('3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'ini yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbaikanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

23. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
mam hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet kcmıisyoınlarındaaı mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19681 

24. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve

dat Âli Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 492) [Da
ğıtıma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. -— İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından ımürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet 'komisyonlar undan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Al tan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan Dilli^il'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. _ Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın, yasama dokuınulmazlığmıın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. _ Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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32. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

33. —• Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığınım kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ram'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Samsun Milletvekili Kfımran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

36. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

38. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 506) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 508) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

41. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dolcunulmazlığmın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

43. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. —- Adana Milletvekili Turhan Dilli gil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi - 8 . 2 . 1968] 
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48. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or- I 

horı'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

49. _ istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karına Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

51. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve j 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

53. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlanndan mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

54. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

55. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Kamıiısyon raporu (3/513) (S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] | 

56. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

57. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
m yasama, dokunulmazlığının kaldırılması Lak
la nda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

58. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'min, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
k t komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3 /516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

59. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

60. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

62. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'uı, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 
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64. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve A dal el 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/546) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 19438] 

65. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

67. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (S. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

68. — Konya Milletvekili Selçuk Ay tan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa, ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
•raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) [.Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

69. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Kanma Komisyon rıaporu (3/580) (S. Sayısı : 
637) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. (Sayısı : 539) [Dağıtma ta-
riihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'im 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtıma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/593) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

74. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

75. —. Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komdisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (S. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (S. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyoıılanıvdan mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/603) (S. Sayısı: 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



80. — İstanbul Milletvekili Çetin Al tan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyon 1 arından mürekkep Karına Komis
yon raporu (3/604) (S. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (S. Sayısı : 549) [Dağıt 
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkı i 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

84. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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I 88. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 19681 

89. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'ın. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8. . 2 . 1968] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

i 93. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
! yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

| raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari-
j hi : 8 . 2 . 1.968] 

94. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe-
j pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-

I misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt-
I ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

I 95. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nuı, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 
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90. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-

in yasamıa dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtraıa 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adaılet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

98. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
'komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 .1968] 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — izmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhattin Hakkı Bsatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 , 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 196€] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet 'komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da

mıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 



Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından, mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adatma Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonla'undan mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

11.9. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (S. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ııı, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet kamisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adailet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



127. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması haık-
kmda Başbakanlık tez'kercsi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldı rıll ması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet koımisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kal diri Lm asa hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Ananasa ve 
A d ali et komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan Dilli gir
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyondarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalöt komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — Ankara Milletvekili Eıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

133. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. —• Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — Samsuın Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : G07) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
iıı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi ,• 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

142. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Ba-şbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 



143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
/nıun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, içişleri, Maliye, îmar ve İskân ve Plân 

( komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kcsinhcsabına ait uygunluk bildir inli
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhcsap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 145. — 'Ceza ve Islah Evleri ile iş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

146. —Nevşehir Milletvekili Salâbattm Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyon]arından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/819) (S. Sayısı : 
664) [Dağıma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

147. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S. Sayısı : 665) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

148— Trabzon Milletvekili Osman Tııran'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/821) (S. Sayısı : G66) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

149. — Adana Milletvekili Turhan Dilli^il'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/827) (S. Sayısı : 667) [Da
ğıtma tarihi : 6 .3 .1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan DiJligil'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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1 Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

.151. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152. — Ankara Milletvekili Kâzım Coşkun'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

153. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

154. — İstanbul Millotvoki'li Ootin Altan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
BasbakanJık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtma ta
rihi : 6 . 3 . 1968] 

155. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet Üz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) (S. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

156. —• 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka-

I nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve "Chımhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/89; Oıiimhuniyot -Senatosu 1/753) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 127 ye 1 nci ek; 
Cumhuriyet (Senatosu S. (Sayısı : 980) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

157. — Ankara ve İstanbul şehirlerine iç.me, 
kullanma ve andüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ve istanbul Milletvekili Eeşit Ül-
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ker ve 9 arkadaşının kanun teklifine dair 
Oumhiuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet (Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/197, 2/235; 'Cumhuriyet 
Senatosu 1/815) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 209 a 1 nci eik; Cumhuriyet 'Senatosu 
•S. Sayısı : 1068 ve 1068 e ek) [Dağıtma tari
hi : 29 . 3 . 1968] 

158. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kamın teklifine dair 'Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec-
1M 2/404; Cumhuriyelt Senatosu 2/228) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 281 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1000 ve 
1000 e ek [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 19G8] 

159. —- Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve ben-
zeıri oyun alet ve makinaları hakkınjda kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
madldesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan 'değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (Milet Meclisi 2/301. 
173, 178, 180; Cumhuriyet Senatosu 2/234) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 307 yo 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1093) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

160. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasa
rısına 'dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/398; Cumhu
riyet Senatosu 1/873) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 441 e 2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1104) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 .1968] 

161. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 

2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 178 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 953 ve 953 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 4 . 1968] 

162. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar 
Iksel 'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
mıaısı hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 
687) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

163. —• Ay dm Milletvekili Sinan Bosna'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/423) (S. Sayısı : 688) [Da
ğıtma tarihi : 10 .4 .1968] 

164. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 689) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

165. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/769) (S. Sayısı : 690) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

166. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 691) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

167. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 692) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

168. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 
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169. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 

yasama dolmnulmazlığının kaldırılmam hakkı n-
daı Başbakanlık tezkeresi! ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 694) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

170. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından) mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/605) (S. Sayısı : 695) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

171. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi1 ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/693) (S. Sayısı : 696 [Dağıtma 
tarihi : 11 . 4 . 1968] 

172. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
ya'sama dokunulmaizlığınııni kaldın İması hakkın
da Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından! mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/748) (S. Sayısı : 697) [Dağıt
ma tarihi : H . 4 . 1968] 

173. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından' mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/755) (S. Sayısı : 698) [Dağıtma ta
rihi :11 . 4 . 1968] 

174. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından! mürekkep Karma Komisyon 
arporu. (3/757) (S. Sayısı : 699) "[Dağıtma ta
rihi :11 . 4 . 1968] 

V 
TKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPLLACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPTLACAK 
IŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu* teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 çer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 

2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih üzfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadun'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım. Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967J 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

X 4. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

7. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

8. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 



— 14 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî İşitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/!;"),'], 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 9. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (J/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 2 5 . 12. 1967) 

X 10. — İzmir Milletvekilli Mustafa. Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'mn, 2834 sayılı 'Farım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
munun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret v« Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

11. —• Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967) 

12. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beeeel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

13. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 467) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

14. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğln'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

15. —, Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 

Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile 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 
!''!ân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 16. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu haJİdonda kamun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
İbişleri, Millî Eğiftdm ve Plân komisyonların
dan seıçülen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 17. — 5141 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Mîllî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968J 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e L nci ek) (Dağıtma tarihi: 1 6 . 1 . 1968) 

19. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968] 

20. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve İçişleri komisyonları raporları (1/2 3 7) (S. 
Sayısı : 291 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tari

hi : 17 . 1 . 1968] 
21. — Kîiysoı-i Milletvekili Mehmet Atcşoğ-

lu'nım 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(G) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci. ek) | Dağıtma ta
rihi ; 17 . 1 . 1968] 



X 22. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı üe Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik İnci'nln, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 26 . 1 . 1968] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 56.1) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 24. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu .(1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 25. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma, tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 26. — Müi'us kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri vo Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 33L e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

27. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

28. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkinin, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
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I nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

30. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade-
melerindo hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçüerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 31. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/1.7) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 32. •—• Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve iskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 410 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

X 33. — 26 Şubat 1966 tanihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(G1V) ek Andlaşmanın, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968] 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2.1968] 

I 35. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

X 36. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Peşat Özarda'nm, 
Tütün ziraati kamunu teklifi ve Manisa Mil! et -

I vekili Sami Binicioğiu ile Sinop Milletvekili 



Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komıisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/344) (S. Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1968] 

38. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, gece 
Hicretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğ
retim yardımcılarına ve diğer personele ek üc
ret verilmesine dair 707 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ııcü maddelerini değiştiren ve bir madde ilâ
ve eden kanun teklifi ve IMillî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/559) (S. Sayısı: 679) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları. 
(1/392) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma tarihi : 
30 . 3 .1968] 

40. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlıu'nun, Kozaın'm îmamoğlu nahiyesinde 
ıSarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına dair ka
nun teklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1968] 

X 41. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı 

kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifli ve Enerji ve TaJbiî Kaynaklar, Ta
rım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Koımisyon 
raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

X 42. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve '25 nci maddelerini değiştiren metin
lerin onayı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve (Sosyal Yardım komisyonları ra
porları (1/409) (S. Sayısı : 684) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1968] 

X 43. — Ankara Ünive nitesi kurul uy kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/447) (S. Sayısı : 686) 
| Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin, in
tibakı hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/606) (S. Sa
yısı : 685) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

45. — Devlet ihale kanunu tasarısı, Ankara 
Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli ieski Üyesi M. Ali 
Demir ve 9 arkadaşının, Devlet İhale kanunu 
teklifi ve Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 66 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Sayıştay, Ticaret, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/150, 2/31, 2/267) 
(S. Sayısı : 683) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 



Dönem : 2 TTftO 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: / U Z 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi (Rö-
demarkasyonu) hakkında Protokol ile bu Protokole ek Teknik 
Protokol ve yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) işlerinde çalışan 
personelin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf ara
zisinde muvakkat kalış esaslarının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve Dışişleri 

komisyonları raporları (1 /402) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . 7 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/567-4336 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 5 . 7 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk -
Sovyet Hududunun Yeniden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu Protokole 
Ek Teknik Protokol ve Yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin Türk -
Sovyet hududundan geçiş ve diğer Taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarının, onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki protokoller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başibatoan 

GEREKÇE TASARISI 

1926 tarihli Türk - Sovyet Genel Protokolünün imzalanışından 'bu yana geçen 40 yıl zarfında 
hudut nehiirlerinin yataklarında bâzı değişikliklerin vukubulınası ve 

1926 yılında tanzim edilmiş olan hudut haritalarının ve diğer demarkasyon dokümanlarının bu
günün teknik icaplarına cevap vermemesi hususları nazara alınarak, 

'Sovyelt 'Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetinin Türk - Sovyet hududunun yeniden işaret
lenmesi (Rödemarkasyonu) hakkında 1966 yılında Hükümetimize yaptığı teklif, Türk - Sovyet hu
dudunun mufassal bir şekilde, yerinde yeniden işaretlentoıesine (Rlödömarkaisıyon) imkân vereceği 
cihetle, Hükümetimizce kabul edilmiş ve 12 . 10 . 1966 tarihli ve 6/7.178 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Dışişleri Bakanlığı fou konuda yetkili kılınmıştır. 

Ankara'da 12 Aralık 1966 - 10 Şubat 1967 tarihlerinde toplanan Türk ve Sovyet Yeniden İşa
retleme (Rödemarkasyon) heyetlerinin yaptıkları çalışmaları mütaakıp, 28 Şulbat 1967 tarihinde : 

1. Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile 
2. Bu Protokole Ek Teknik Protokol ve 
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3. Yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hududun-
den geçiş ve diğer Taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarına dair Protokol, 

Hükümetimiz adına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter [Başyardımcısı Sadi Eldem ile SSCB 
Hükümeti adına Ankara'daki SSCB Büyükelçisi Ekselans M. Andrei Andreyevitch Smirnov tara
fından imzalanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/402 

Karar No. : 17 

16 . 1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti eri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu protokole ek teknik protokol ve yeniden işaretleme 
(Rödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf arazi
sinde muvakkat kalış esaslarının, onaylanmasının uygun, bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlık temsil çilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede de sarahaten bildirildiği veçhile 
Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) ve bu işaretleme işlerinde çalı
şan personelin huduttan geçiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarını derpiş eden proto
kolün onaylanmasına, dair olan kanun tasarısı komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek aynen ka
bul edilmiştir. 

Mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak, tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
temenniye şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonun", tevdi buyurıılmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Komisyon Başkanı 
Sakarya, 

K. Eroğan 

Eskişehir 
$. Asbuzoğlu 

Muş 
K. Aytaç 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Ankara1 

0. Eren 

Gaziantep 
M. Uygur 

Ordu 
II. Aybar 

Kâtip 
Kars 

C. N. Koç 
İmzada bulunamadı. 

Kastamonu 
A. 8. Bohça 

Samisuu 
M. Gedik 

Ankara 
Z. Pehlivanlı 

Kastamonu 
0. Z. Oktay 

Trabzon 
]f. Orhon 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/402 
Karar No. 10 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

31 . 1 . 1968 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumlhuriyetlcri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şulbat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında protokol ile bu protokole ek teknik protokol.ve yeniden işaretleme 

M. Meclisi (S. Sayısı : 702) 
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(Rödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf ara
zisinde muvakkat kalış esaslarının, onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili 
bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonu muzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar uygun mütalâa olunarak tasarı Komisyonumuzca aynen 
ıkabul edilmiştir. 

Mevzunun önemine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür. 
Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 
Başkan V. ve Sözcü 

Erzurum 
N. Pasihli 
lîsftanıfbul 

0. Erkanlı 
Ordu 

F. GüUy 
Sivas 

T. Türkay 
lımzada bulunamadı 

Kâtip 
Antalya 

H. Akçalıoğlu 
Kırklareli 

M. Atagün 
Sinop 

JV. özgüç 

1. 
Rize 
Sarıgöz 

Edirne 
JV. özoğlu 
Kırklareli 

0. Türkkan 
Tefcirıdağ 

K. Nebioğlu 

İçel 
1. Çataloğlu 

Niğde 
H. Özalp 

Tokat 
Z. Solmazer 

tsitamıbull 
H. Ataman 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/402 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

10 1968 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet So 
28 Şubat 1967 tarihinde Anlkaralda imzalanan T 
(RöcDemarkasyoiTiı) hakkında Protokol ile bu V 
me (RöcDefmarkasyon) işlennlde çalışan personeli 
arazisinde (muvakkat kalış esaslarının, onaylan 
şansı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 

'Tümü üzerende eerteyan cldien /müzaklerefer net 
lerle Türk - Sovyet hudutdunda yapılacak işaret 
caklan «sasların tesbitine mütteldair Anlaşma Ko 
delerin ımüzakeresine geçilmiştir. 

Metnin, birinci makUdesinıde 'bulunan (Rödema 
metinden çıkarılması uygun görülmüş ve yapıla 

•Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Ba« 

syalilst Cumhuriyetleri Birliği Hüfclümeti arasırida 
ürk - Sovyet (hududunun yeniden işaretlenmesi 
tıotokole ek Teknük Protokol ve yeniden işareti e-
n Türk - 'Sovyet 'hududun'dan geçiş ve ıdiğer Taraf 
masının uygun bulunduğuna dair olan kanun ta-
Koimisyonıumuzlda görüşüldü. 

icesinlde, gerekçede de sarahaten Ibelirtilen sebep-
lenme işlerinde çalışacak olanların talbi buluna-
misyonumuzca da uygun ımütalâa olunarak mad-

Hkasyon) îVanisızca talbirin, haşiv olacağı cihetle 
n bu değişiklikle tasan kabul edilmiştir. 
kanlığa sunulur. 

Başlkan 
Iztaıir 

S. îksel 

Bursa 
Ö. D. öztürkmen 

F. 
Ordu 
C. Erkin 

'Sözcü 
Çanakkale 
M. Baykam 

Hatay 
S. Adalı 

Ankara 
R. Ergüder 

İstanbul 
M. Yardımcı 

8. 
Sivas 
Kurt o ek 

Aydın 
Y. Menderes 

Kocaeli 
JV. Erim 

M. Meclisi (S. Sayısı : 702) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu Pro
tokole ek teknik Protokol ve yeniden işaretleme 
(Eödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin 
Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf 
arazisinde muvakkat kalış esaslarının, onaylan
masının uygun bulund.uğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde An
kara'da imzalanan, Türk - Sovyet hududunun 
yeniden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hak
kında Protokol ile bu Protokole ek teknik Pro
tokol ve yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) 
işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hudu
dundan g*eçiş ve diğer taraf arazisinde muvak
kat kalış esaslarının onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakam 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

5 . 7 . 1967 
Devlet Bakanı 

S. öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 
1 bayındırlık Balkan ı 

O. Alp 

•DIŞİŞLERİ KOMİSYON UNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu Pro
tokole ek teknik Protokol ve yeniden işaretleme 
(Rödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin 
Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf 
arazisinde muvakkat kalış esaslarının, onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanım tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde An
kara'da imzalanan, Türk - Sovyet hududunun 
yeniden işaretlenmesi hakkında Protokol ile bu 
Protokole ek teknik Protokol ve yeniden işaret-
lem işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet 
hududundan geçiş ve diğer taraf arazisinde mu
vakkat kalış esaslarının onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul -edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Baklamı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI İLE SOVYET SOSYALIST CUMHURIYETLERI -BIR-
LIĞÎ HÜKÜMETI ARASıNDA TÜRK - SOVYET HUDUDUNUN YENIDEN IŞARETLENMESI 

(RÖDEMARKASYON) HAKKıNDA PROTOKOL 

'Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümeti iıle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri (Birliği (Hüküm'eti, 
1926 tarihli Türk - Sovyet ^Genel Protokolünün imzalanışından 'bu yana ıgeçen 40 yıl zarfında hu

dut nehirlerinde bâzı değişiklikler vukubuldıığunu nazarı itibara alarak, 
1'926 yılında 'tanzim edilmiş olan 'hudut 'haritalarının V'e diğer işaretleme (dcimiarkasyon) dokû-

ıımanlarınm bugünün teknik icaplarına cevap vermediğini göz önünde bulundurarak, 
Türk - Sovyet hududunun fmuf assai bir şekilde, yerinde yeniden işaretlenmesinin '(rodemar-

kasyonun) yapılması arzu ve 'gayesiyle, 
işbu Protokolü 'akdetmeye karar 'vermişlerdi)'. 'Bunu teminen, ber iki Hükümetçe tâyin olunan 

ve aşağıda imzaları bulunan Yetkili Temsilciler, usulüne uygun yetki belgelerini 'teati eyledikten 
sonra, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1. 

Türk - Sovyet Devlet 'hududu, '1921 tarihli Moskova ve Kars landilaşmalariyle tesbit ve 8 Eylül 
T926 tarihli 'Genel Protokol ve ekleri ile yerinde tarif edilmiştir. 

Madde — 2. 

İşbu Protokoldeki, «hududun yeniden işaretlenmesi (rödemarkasyonu)» tâbiri aşağıdaki anlam
da kullanılmıştır : 

a) 1926 tarihli Türk - Sovyet 'Genel Protokolü ve eklerine göre kara 'hudut batlının ve nehir
lerin yataklarının değişikliğe uğramış olan kısımlarımda da nöhir hudut (hattının kontrolü ve 'ih
yası, 

b) Nehirlerin yataklarının değişikliğe uğnyan kısımlarında hudut hattının tesbiti, 
c) Hududun yeniden işaretlenmesi (rödemarkasyon) .vesikalarının modern usullere 'göre tan

zimi, 
d) Hudut hattının, yeni hudut işaretleriyle işaretlenmesi. 

Madde — 3. 

Âkıd Taraflar, 8 Eylül 1926 tarihli (Genel Protokol ile bu Protokolün eklerine ımüsteniden Türk -
Sovyet Devlet hududunun yeniden işaretlenmesi (rodemarkasyonunu) yapmak ve hudut çizgisin
den itibaren her iki tarafa doğru birer kilometre olmak üzere iki kilometre 'genişliğindeki (bir bu-
dut şeridinin '1/25,000 ölçekli ve üzerinde sınır çizgisinin (geçirildiği 'haritası ile 'Hudut işaretleri 
Protokolleri gibi modern yeniden işaretleme (riidemarbasyon) dokümanları tanzim etmek 'husus
larında ımutabık kalmışlardır. 

Taraflar, hudutta vâki değişiklikilerin bacınıma ıgöre, '1926 tarihli IGenel Protokolün yerine, 
Türk - Sovyet hudut Ihattının 'geçiş 'tarifine «ait yeni bir protokol veya mezkûr 'Genel Protokole ek 
(bir protokol tanzimi konusundaki kararın, Müşterek Türk - iSovyet yeniden işaretleme (rödemar-
kasyon) Komisyonu tarafından alınması 'hususunda ımutalbık kalmışlardır. 

Madde — 4. 

Âkıd Taraflar, kara- Ihudut 'hattmı ve nebini erin yataklarımın 'değişikliğe uğramamış »olan kısım
larında da nehir hudut hattını 1926 tarihli Türk -'Sovyet 'Genel Protokolü ve 'eklerine 'göre .kontrolü 
ve ihyası hususunda mutabık 'kalmışlardır. 
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Madde — 5. 

Âkıd Taraflar, hudut nehirlerinin değişikliğe uğrryan kısımlarında 'hudut 'çizicisinin, hu nehirle
rin topoğrafik çalışmalar sırasında tesibit edilen yeni yatakları üzerinden geçirilmesi (hususunda 
mutaibık (kalmışlardır. iNehirlerin 'bu kısımlarında hudut çizgisinin teshit edillmeısiytle, Müşterek 
Tiürk - 'Sovyet Yeniden İşaretleme '(Rödemarkasyon) Komisyonu taivzif olunmuştur. 

Hudut hattının nelıirlerin yeni! yataklarından geçirilmesi hakkındaki Ibu maddenin tatbıiiki sıra
sında 'Tarafların toprak kaybına mahal verilmemesi esastır. 

Hudut hattının tâyini sonucunda Taraflara s>aha ve evsaf hakımıından 'eşit olmıyan larazilerin 
/geçmesi halinde, Müşterek - Türk - Sovyet Hudut Yeniden İşaretleme (Rödemarkasyon) Komisyo
nu, nehir yataklarının değişiklik sebeplerini de dikkate .alarak, eşitlik 'esasına (göre 'Taraflar arasın
da topralk kompansasyonunu tesbit eder ve ıbu konuda hıir protoikol hazırlıyarak, 'TaraJfların yetkili 
meralerinin tasdikine sunar. Bu 'hallerde hudut hattının yerinde işaretlenmesi 've bu (hattın yeni 
hudut 'haritalarına 'geçirilmesi, ımezkûr protokolün Taraflarca tasdikinden sonra yapılır. 

Madde — 6. 

Hudut nehirlerinin (nehir yataiklarımın kayması, 'sahillerin veya 'adaların aşınması neticesinde) 
değişikliğe uğramış olan kısımlarındaki adaların aidiyetinin tâyini sırasında, Müşterek Türk - Sov
yet Hudut Yeniden İşaretleme '(Rıödemarkasyon) Komisyonu, bu (kısımlardaki sınır çizigisi (geçiril
dikten sonra hudut hattına nazaran durumlarına 'göre, bütünü ile, hu adallan şu veya Ibu 'Taralfa 
verecektir. 

Madde — 7. 

Âkit Taraflar, hütün Türk - Sovyet hudut çizgisinin yeni hudut işaretleriyle işaretlenmesi hu
susunda mutahik kalmışlardır. 

Madde — 8. 

Türk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi (rödemarkasyonu) ile ilgili hütün İşlerin ya
pılması için, Âkıd Taraflar, 'eşitlik esası üzerine hir Müşterek Türk - Sovyet Hudut Yeniden İşa
retleme ı (Rödemarkasyon) Komisyonu kurarlar. 

Müşterek Türk - Sovyet Hudut yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) Komisyonunun kuruluşu 
ve görevleri, hudut rödemarkasyonu ile ilgili çalışmaların teknik prensipleri ve bu komisyonun ya
pacağı işlerin çeşitleri, işbu protokole 'ek teknik protokol ile tesbit edilir. 

Müşterek Türk - Sovyet hudut yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) Komisyonu, hududun rö-
dennarkasyonu ile ilgili bütün meseleleri halletmek ve teknik çalışma grupları tarafından hallo-
lunamamış meseleleri incelemek için, muayyen zananlarda hududa yakın şehirlerde toplanacaktır. 

Müşterek Türk - Sovyet hudut yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) Komisyonu, hudut çizgi
sinin tâyini ile ilgili meselelerde mutabakata varamadığı takdirde, hu meselelerin halli için diploma
tik yola -müracaat olunur. 

Maidde — 9. 

Müşterek Türk - Sovye hudut yeniden işaretleme (Rödemarkosyon) Komisyonu, işbu protokolün 
yürürlüğe giriş ıgününden itibaren bir ay içinde çalışmalarına başlıyacaktır. Bu komisyonun iki 
yıldan geç olmamak üzere çalışmalarını bitirmesi temenni olunur. 

Madde — 10. 

Hududun yeniden işaretlenmesi (Rödemıarkas.-on) işlerinin yapılması ile ilgili hütün masrafları, 
Âkıd Taraflar eşidolarak üzerlerine alacaklardır. 
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Madde — 11. 

Hududun yeniden işaretlenmesi (Rödemarkasyon) çalışmaları ile topografik ve kartografik işle
ri yapmak üzere, eşitlik esasına göre, Türk - Sovyet sınırı dört parçaya ayrılacak ve taraflardan 
her birine, bir kara ve bir nehir bölgesi verilecektir. 

Taraflar, kendilerine verilen bu bölgelerde, hudut hattından itibaren ber ilci tarafa doğru birer 
kilometre olanak üzere, iki kilometre genişliğindeki bir hudut şeridi dâhilinde hem kendi toprakların
da, hem de diğer taraf topraklarında yeniden (işaretleme (rödemarkasyon) işleri yapacaktır. 

Taraflar kendi ısınırları dahilindeki nirengileri kendileri dikecekler ve ve (müşterek Türk - Sov
yet hudut yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) Komisyonunca tesbit edilecek müşterek esaslara 
göre bu nirengileri birbirlerine bağlıyacaklardır. 

Madde — 12. 

Hudut haritalarının yapımı maksadiyle, bütün sınır boyunca, sınır çizgisinden itibaren her iki 
tarafa doğru birer kilometre olmak üzere, iki kilometre genişliğindeki hudut arazi şeridinin hava' 
fotoğrafı her iki taraf uçakları tarafından alınacaktır. 

Taraflardan her biri, bu hava fotoğraflarının alınması sırasında, mukabil taraf uçaklarında tek
nik müşahitler bulunduracaklardır. Hava fotoğraflarının çekilmesini mütaakıp, huduttan itibaren 
mukabil taraf arazisinin bir kilometrelik şerit dışında kalan kısımlarına ait fotoğraflar bu müşahit
ler huzurunda f ilimlerden silinecektir. 

Madde — 13. 

Hududun yeniden işaretlenmesi (rödemarkasyon) çalışmalarına katılacak, taraflara ait perso
nelin sınırı geçişleri ve mukabil taraf arazisindeki faaliyet ve geçici ikametleri, işbu protokole ek, 
«Rödemarkasyon işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hududundan 'geçiş ve diğer taraf arazi
sinde muvakkat kalış esaslar» na uygun olarak yapılacaktır. 

Madde — 14. 

Âkıd Tarafl'ar, hudut işaretlerinim dai'nıî bakım, muhafaza ve kontrolü hakkında bir protokol 
hazırlamakla, müşterek Türk - Sovyet hudut yeniden işaretleme (Rödemarkasyon) Komisyonunu 
görevlendirmek (hususunda (mutabık kalmışlardır. Bu protokol, nehirler üzerinden geçen sınır çizgi
sinin muayyen zamanlarda müştereken kontrolünün yapılması ye bâzı yerlerde, karşılıklı mutaba
kat olması şartiyle ve 8 Ocak 1927 tarihli, «Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar Cumhuri
yeti ittihadı hudutlarını teşkil eyliyen nehir, çay ve dere ısujarından istifadeye dair mukavelename» 
nin 6, 7 Ve 10 ncu maddelerine uygun olarak, yatağın değişmesini önleyici (tedbirlerin alınması hak
kındaki 'hükümleri de ihtiva edecektir. 

Madde — 15. 

İşbu protokol, lÂkıd Tarafların kendi mevzuatlarına göre tasdik edilecek ve tasdiki ühbar eden 
notların teatisi gününden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Ankara'da 28 Şubat 1967 tarihinde Türkçe ve Rusça olmak üzere ikişer nüsha halinde tanzim 
kılınan bu protokolün her iki metni de aynı derecede muteberdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Hükümeti adına Birliği Hükümeti adına 

Sadi Fidem A. Smirnov 
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TÜRKİYE CUMHURİYET UfTıKCİMUTİ İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ BİR
LİĞİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRK - SOVYET HUDUDUNUN (RüDEMARKASYONU) YENİ

DEN İŞARETLENMESİ HAKKINDAKİ 1?ROTOKOLE EK TEKNİK RROTOKOL 

Aşağıda imzaları bulunan, Âkit Tarafların yetkili temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında Türk - Sovyet Hududunun (Röde-
markasyonu) Yeniden işareti emin esi hakkındaki protokolün 8 nci maddesi gereğince, aşağıdaki hu
susları tesbit etmişlerdir. 

1. Müşterek Türk - ıSovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Heyetlerinden ibarettir. Her bir heyet 
ilgili Hükümet tarafından 12 kişi olarak tâyin edilir. 

— Her bir taraf heyetinin terkibine aşağıdaki üyeler girer. 
—• Heyet Başkanı I 
—- Heyet Başkanı Yardımcısı 1 
— Heyet Üyeleri f> 
— Heyet Eksper üyeleri ',) 
— Heyet Sekreteri 1 
— Heyet Tercümanı 1 
Her (bir heyet lüzumlu miktarda eksper müşavir alabilir. 
Müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonunun çalışımı 

nizamını, mezkûr Komisyona müzakere için getirilecek meselelerin muhtevasını, keza şu veya bu me
selenin halli sırasında, her heyetten lüzumlu temsilci miktarını mezkûr komisyon kendisi tâyin eder. 

Müşterek Türk - ıSovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonundaki taraf 
heyetlerinin, dıoğruldaırı ıdoğıruya ihuıdluidıuın irademarkasyonu ile meşgul olan teknik mütehassıs üyeleri 
ve eksperleri, kendilerine intikal ettirilen teknik meselelerin halli için müşterek toplantılar yapa
bilirler. . 

2. Müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu aşağıdaki 
işleri yapmakla mükelleftir. 

a) Türk - Sovyet hududunu 4 çalışma bölgesine ayırmak, her bir taraf için bir kara ve bir 
nohir olmak üzere, ikişer bölge tesbit etmek ve yerinde çalışmalar yapmak 'üzere, bölge miktarına 
göre teknik çalışma grupları kurmak. 

b) Bir tarafa verilen çalışma bölgeleri için diğer tarafın kontrol gruplarını kurmak. Bu 
grupların görevlerini ilgili talimatla tesbit etmek. 

c) Her bölgedeki işlerin hacım ve mahiyetini göz önünde bulundurarak her teknik çalışma grupıı 
için lüzumlu olan personel ve vasıtaları tahsis etmek. 

d) Geodezik çalışmalar (triangulasyon) yap inak, hudut şeridinin hava fotoğraflarını almak, 
topografik ve kartografik çalışmalar yapmak. 

e) Kara hudut hattı ile, nehir yataklarının değişikliğe uğramamış olan nehir 'kısımlarındaki 
hudut hattını kontrol ve ihya etmek, keza nehir hududunun, nehir yataklarının .değişikliğe uğra
mış olan kımıslarında hudut hattının geçişini tâyin etmek. 

f) Modern (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretle;ne dokümanlarını tanzim etmek. 
g) Hudut hattını hudut şeridinin yeni haritasına geçirmek. 
h) Hudut hattını yeni hudut işaretleri ile arazide işaretlemek. 
i) Hazırlanan hudut (rödemarkasyon) yeniden işaretleme dokümanlarını tarafların üşendi mev

zuatına göre yetkili mercilerinin taisdi-kine sunmak. 
j) İki taraf için lüzumlu miktarda (rödeımarkasyon) yeniden işaretleme dokümanı nüshaları 

çıkarmak. 
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3. Müşterek Türk - Sovyet hudut (rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu, çalışma
larında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 
arasında Türk - Sovyet hududunun (rödemarkasyonu) yeniden işaretlenmesi hakkındaki 28 Şubat 
1967 tarihli Protokol ile işbu Ek Teknik Protokole göre hareket etmek mecburiyetindedir. 

4. Hududun (ırödemarkasyonu) yeniden işaretlenmesi ile ilgili her çeşit işlerin, Müşterek Türk -
Sovyet hudut (rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu tarafından hazırlanan ve tasdik 
edilen teknik talimatlara göre yapılması lâzımdır. 

5. Nirengi esasları : 
a1) Nirengi ağı, müşterek anaşebeke ve yardımcı şebekeden ibaret olacaktır. Müşterek anani-

rengi şebekesi hudut boyunca zincir halinde döşenecektir. Yardımcı nirengi şebekesi, anaşebeke-
yıi tamaımlıyacak ve ona dayanacaktır. 

Nirengi noktalarının sıklığı ve sıhhati, sınır şeridinin 1/25 000 lik haritasının yapılmasını sağ
lamalıdır. 

Ana ve yardımcı nirengi şebekesinin istikşaf plânı (projesi), ve ufki ve ışakulî açıların rasat 
çıkış plânı Taraflarca tanzim edilecek ve üzerinde mutabakata varılacaktır. 

b) Nirengilerin zemin üstü ve zemin altı işaretlerinin inşasını ve nirengi noktalarının rasatla
rını, Taraflar plâna uygun olarak, kendi topraklarında yaparlar. Ufki' ve şakulî açıların öl'çüi'eTi1-
nin sonuçlarını Taraflar (karşılıklı olarak teati ederler. 

c) Nirengi noktalarının zemin üstü ve zemin altı işaretlerinin şekli, hava fotoğraflarının alın
masından önce lüzumlu olan nirengi noktalarının hava işareti türü ve bunun şekli, nirengi nokta
lan arasındaki gerekli mesafeler, nirengi noktalarının rasatlarında kullanılacak aletler, rasat kar
neleri ve hesap çizelgeleri örnekleri ve geodezik çalışmaların safhalarına göre uygulama müddet
leri müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu tarafımdan 
hazırlanacak talimatla tesıbit olunacaktır. 

id) Nirengi noktalarının hesaplanması için müşterek ananirengi şebekesinin yeterli miktarda 
çıkış kenar uzunlukları ve semtleri Türkiye tarafından verilecektir. 

e) Nirengi noktalarının ve hudut işaretlerinin düz (X, Y) koordinatları, Gauss - Kruger pro
jeksiyonuna, Hayford elipsoidi Ve Türk ıkoordone sistemine göre hesaplanacak, hesap sonuçları ta
raflarca teati olunacaktır. 

f) Nirengi noktalarına <ait rakımlar, Karadenizin 'ortalama seviyesinden tâyin edilecektir. 
Sovyet topraklarında bulunan lüzumlu miktardaki nirengi ^ noktalarının rakımları Türk tarafına 
verilecektir. 

6. Hava fotoğraflarının alınmasındaki esaslar : 
a) 1/25 000 ölçekli haritanın yapılması için, hudut şeridinin yüzde 40 - 60 yan ve ileri bindir 

me sağlıyaeak şekilde hava fotoğrafları alınacaktır. 
b) Uçuşlar için gerekli müsaadeler, hazırlanacak uçuş programının uygulanmasını sağlıyaeak 

şekilde iki tarafça zamanında alınacaktır. 
c) Hava fotoğraflarının alınması için yapılacak uçuşlar sırasında, yalnız bir fotoğraf kamera

sı kullanılacak, başka hiçbir fotoğraf cihazı kullanılmıyacaktır. Bu hususlar tarafların müşahit
leri tarafından kontrol edilecektir. 

d) Uçuş esasları, zamanı ve müddetleri ve hava fotoğraflarının alınması ile ilgili teknik icap
lar, Müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeni İşaretleme Komisyonu tarafından ha
zırlanan talimatla teshit olunacaktır. 

e) Taraflarca hava fotoğrafları çekilirken kendi topraklarının hava fotoğraflarının alımının 
derinliği tahdidedilmez. 

7. Hudut haritasının yapılması : 
a) Her bir taraf kendisine ayrılan bölgelerde haritanın hazırlanması için lüzumlu çalışmaları 

Ve bu bölgelerde sınır çizgisinden itibaren her iki tarafa doğru birer kilometre genişliğindeki hu
dut şeridinin havai fotoğrametri usuliyle 1/25 000 ölçekli haritasını yapacaktır. Bir tarafın ça
lışmalar yaptığı hudut bölgelerinde diğer taraf kontrol edecektir. 
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b) Harita arz ve tulde 7',6 X 7',5 pafta taksimatında ve altı derecelik dilim esasına göre ya
pılacaktır. 

c) özel işaretler ve harita paftalarının numaralanması, Müşterek Türk - Sovyet Hudut (Röde-
nıarikasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonunca hazırlanan talimatla tesibit edilecektir. 

d ) Harita paftalarına birer kilometrelik düz (X, Y) koordinat şebekesi çizilecek ve birer da
kikalık arz ve tul gratikülleri gösterilecektir. 

e) Reliefi göstermek için münhaniler arasının 10 ar metre olması kaJbul edilecektir. 
f) Harita paftalarının çerçevesi dışındaki bütün açıklama yazıları Tünkçe ve Rusça olarak ya

zılacaktır. 
Paftaların içindeki isimlerin yazıları Türkiye'de kalacaklarda Türk alfabesiyle üstte yazılacak

tır. Bunların altına veya yanma bu yazılar Rus alfalbesiyle yazılacaktır. Sovyetler Birliğinde ka
lacaklarda Rus alfabesiyle üstte yazılacak ve bunların altına veya yanına Türk alfabesiyle yazıla
caktır. 

Haritalar üzerindeki meskûn yerlerin, dağların, nehirlerin ve diğer yerlerin isimleri hangi tarafa 
aitse, o tarafça kullanılan resmî isimler olacaktır. 

ıg) Harita orijinallerinin hazırlanmasından sonra her bir taraf, diğer tarafın temsilcilerinin hu
zurunda, orijinallerin kontrolünü arazide yapacak ve meydana çıkan eksiklikleri bertaraf edecektir. 
Bu gayeyle taraflar orijinallerin çalışma kopyalarını zamanında teati edeceklerdir. 

h) Her bir taraf kendi çalışma bölgelerine ait harita paftalarının müştereken kontrol edilmiş 
lorijinallaırinden, şeffaf ve deforme olmıyan madde üzerine yapılmış lüzumlu pozitiflerini hazırlı-
yacak ve bunları birer nüsha olarak diğer tarafa verecektir. 

8. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile nehir hududunun bâzı bölgelerinde, 1/25 000 ölçekli ha
ritadan başka l /ö 000 ölçekli harita - plân da yapılabilecektir. Bu ölçekteki harita - plânın yapıl-
masiyle ilgili teknik prensipler, Müşterek Türk - .Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden işaret
leme Komisyonu tarafından tesbit edilecektir. 

9. Her ibir taraf kendisine ayrılmış olan bölgelerde diğer tarafın temsilcilerinin huzurunda, 
1926 tarihli Genel Protokol ve Ekleriyle, 28 Şubat 1967 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i'le 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında Türk - Sovyet Hududunun (Rödemar-
kasyonu) Yeniden İşaretlenmesi hakkındaki Protokulun 5 nci maddesinin hükümlerine1 uygun 
olarak Türk - Sovyet Hudut hattını yerinde kontrol eder ve hudut şeridinin yeni haritasına geçittir, 
hudut işaretlerini diker, hudut hattı geçişinin ta ti i'ini yapar, hudut işaretleri protokollerini1 tanzim 
eder ve bu dokümanları müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme 
Komisyonunun tetkik ve tasdikma sunar. Tasdikten sonra Taraflar bu dokümanları teati ederler. 

Bir Tarafın teknik çalışma grupları ile diğer Tarafın kontrol grupları arasında hudut hattının 
geçirilmeliyle ilgili ihtilaflı meselelerin zuhuru halinde, bu meseleler müşterek Türk - Sovyet 
Hudut Rödemarkasyon Komisyonunun tetkikin a gönderilir. 

Müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon.) Yeniden İşaretleme Komisyonuna verilmiş 
olan ihtilaflı meselelerin tetkiki sırasında teknik çalışma grupları bölgenin diğer kısımlarındaki 
çalışmalarına devam ederler. -

10. Hudut hattının yeni hudut işaretleriyle işaretlenmesi : 
a) Hududun kara bölgelerindeki hudut işaretleri, hudut hattının üzerine dikilen bir ibaret mer

kezi ile bu işaret merkezinden ikişer buçuk metre mesafeye her bir Tarafın topraklarına dikilen 
birer aded hudut direğinden ibarettir. 

b) Nehir bölgelerindeki esas ve yardımcı (ilâve) hudut işaretleri, her biir Tarafın nehir 
kıyısına birer aded olarak dikilecek iki hudut direğinden ibaret olacaktır. 

c) Kara bölgelerinde hudut hattının daha açık bir şekilde işaretlenmesi için lüzumlu yerlere 
bir hudut direğinden ibaret olan yardımcı (ilâve) hudut işaretleri tam hudut hattı üzerine dikile
cektir. 
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d) Yeni hudut işaretleri hududun kara bölgelerinde ve nehir yataklarınım değişikliğe uğ
ramamış olan kısımlarındaki nehir bölgelerinde 1926 tarihli Genel Protokol ve eklerine göre eski 
yerlerine, nehir yataklarının değişikliğe uğramış olan bölgelerinde i'se müşterek Türk - Sovyet 
Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonunun kararma göre dikilecektir. 

e) Bütün hudut işaretlen betonarme olacaktı]'. Hudut işaretlerinin şcklil, ebat ve dikilme 
zamanlarına müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu 
tesbit edecektir. 

11. Hudut işaretleri protokolleri : 
Her hudut işareti protokolünde aşağıdaki bilgiler bulunacaktır : 
a) Hududun kara bölgelerinde: Hudut ibareti merkezlinin düz (X, Y) koordinatları, komşu 

işaretlere olan mesafeleri ve bunların semtleri, en yakın nirengi noktalarına ve açık bir şekilde 
yerleri! belli olan sabit noktalara kadar olan mesafeler ile bunların azimutları, hudut çizgisinin kes
kin dönüş yaptığı yerlerdeki işaretlerin ise, ayırca coğrafî koordinastlan, 

b) Hududun nehir bölgelerinde «a» bendinde yazılı bütün bilgiler ve buna ilâveten, hudut di
reğimden! hudut battmia ve diğer Taraf hudut direğine kadar olan mesafeler ile azimutlar, 

c) Hudut işaretleri protokollerinün örnekleri müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) 
Yeniden İşaretleme Komisyonunca tesbit edilecektir. 

12. Müşterek Türk - Sovyet hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu hududun 
rödemarkasyonu ile ilgilfi bütün işlerin bitmesinden sonra aşağıdaki dokümanları Tarafların mev
zuatlarına uygun lolarak yetkili tinercilerin tasdikine sunacaktır. 

a)' Devlet 'hudut (hattının ıgeçişine ait tarif protokolü veya 1926 tarihli 'Genel Protokole ek 
protokol. 

b) Üzerinle Devlet hudut hattının geçirilmiş olduğu hudut şeridinin 1/25.000 ölçekli haritası. 
c) Hudut işaretleri protokolleri. 
d) Hudut işaretlerinin daimî (bakım, muhafaza ve kontrolü hakkımda protokol. 
13. Taraflar kendilerine tahsis >edifen çalışma ibölgelerine ait 'hudut şeridi 'haritasını ve hudut 

işaretleri protokollerini her ilki 'Taraf içlin lüzumlu miktarda kendileri Ibasaoaklar ve birlbirierine ve
receklerdir. Bu dokümanlarını miktarını Müşterek Türk - Sovyet Hudut Yeniden iîşaretl'eme (Ro-
denmrkasyoiı) Komisyonu tesbit 'edecektir. 

Hudut hattının (geçişine ıait tarif protokolünü Taraflar lüzumlu miktarda kendileri taşacaktır. 
14. Her bir Taraf kendisine ayrılan bölgelerde hudut rödemarkasyonu ile ilgili ber çeşit işle

rin bütün masraflarını karşılar. 
Yapılan işlerin masraflarını 'Taraflardan birinin, diğer 'Tarafla karşılıklı imuta'bakata vararak 

suretiyle, karşılaması halinde, Müşterek Türk - Sovyet Hudut Yeniden işaretleme '(Rödemarkas
yon) Komisyonu bu masraf lan ilki Taraf arasında eşit olarak paylaştırır. 

16. 28 Şulbat ,19l67 tarihli Türkiye 'Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında Türk - Sovyet Hududunun Yeniden 'İşaretlenmesi (Rödemıarkasyonu) 
hakkındaki Protokolün ayrılmaz bir parçası olan işbu ek teknik Protokol Türkçe ve Rusça olmak 
üzere ikişer niidha halinde tanzim edilmiş olup, her iki metin de aynı derecede muteberdir. 

28 'Şulbat !1967 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

'Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Hükümeti! ladına Birliği Hükümeti adına 

Sadi Eldem A. Smimov 
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YENİDEN İŞARETLEME (RÖıDEMARKAiSYON) İŞLERİNDE ÇALİŞAN PERSONELİN TÜRK -
SOVYET HUDUDUNDAN 'GEÇİŞ VE DİĞER TARAF ARAZİSİNDE MUVAKKAT KALIŞ 

ESASLARI 

1. (Rödeımarkasyom) Yeniden işaretleme çal iş mallarının yapıldığı devrede, bu çalışmaları yap
makla görevlendirilen personelin iıududu 'geçişi aşağıdaki 'şekilde tahakkuk 'edecektir; 

<a) Müşterek 'Türk - Sovyet Hudut» (Rödenıarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu terkibine 
giren şahıslar, (rödemarkasyon) yeniden işaretleme ışeridi içinde kontrol ve calışmaliar yapmak 
için, nıütaaddit giriş vizesini kavi millî dış 'seyahat pasaportları ile Tarafların hudut komiserleri 
için teslbit edilen. İbütün hudut 'geçiş noktalarından vo teknik çalışma ıgrupları personelinin Ihududu 
geçmesi için tesbit edilen noktalardan •geçer, huduttan geçiş zaman ve yeri 'hakkımda 'Tarafların 
Müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonundaki 'heyet baş
kanları önceden mutabakata varırlar. 

lb) Teknik çalışıma ıgrupları ve ilgili kontrol grupları terkibine ıgiren şahıslar, basitleştirilmiş 
nizama göre, Türkçe ve Rus'ça olarak tanzim edilen, ilgili bölgenin Türk ve Sovyet hudut komiser
lerinin imza ve miühürleriyle tasdik olunan ve sahibinin (fotoğrafını havi standart belgelerle, çalış
maların yapılması lüzumu güz 'önünde nulumduin.ilarak tahsis edilen !bölgeller dâhilinde teslbit edilen 
noktalardan hududu göçerler. Sınırdan her çalışma 'günü ilk geçiş zamanı ve yeri hakkında, Ta
rafların teknik çalışma grup (başkanları ile ilgili kontrol grup başkanları arasında 'geçişten önceki 
çalışıma gününde mutalbık kalınır. 

c) Her bir 'Taraf, teslbit edilen geçiş noktalan vo zamanı hakkında kendi ilgili hudut makamıla-
rına bilgi verecektir. 

önceden mutabakata varılmıyan bir günde huduttan geçiş yapılması lüzumu halinde, Ibu geçiş
ten 24 saatten dalıa az olmıyan bir zamanda diğer Taraifın hudut komiserine 'haber verilecektir, Bu 
halde huduttan ilk geçiş, diğer Tarafın mutabakatı alındıktan sonra yapılacaktır.' 

2. Tarafların, teknik çalışma ıgrupları veya ilgili kontrol grupları, Türk - Sovyet Hudut Rö-
de'markasyon Protokolü ile, buna ilişik olan ele teknik Protokolde derpiş edilen işleri yapmak 
için, yalnız diğer Taraifın ilgili kontrol veya teknik çalışma grupları (huzurunda huduttan geçe
ceklerdir. 

Bu arada, miktarı iki Tarafın mutabakatı ile tesbit 'edilen, çalışmalar için lüzumlu alet ve mal
zeme, «İde veya vasıta ile diğer Taraf topraklarına 'geçirilebilir. 

'3. Bir Tarafın teknik çalışıma 'grupları veya ilgili kontrol 'grupları diğer 'Taraifın hudut şeri
dinde çalışma yaptıkları sırada, teknik zaruretlere istinaden hudut, hattından en çok bir kilometre 
uzaklaşabilirler. Bu saha dıişına çıkılmasına müsaade edilmez. 

4. Huduttan geçiş ve hududun her iki tarafında 'birer kilometre genişliğinde tesbit edilen hu
dut 'şeridindeki bütün çalışmalar yalnız (gündüzleri yapılabilir. Çalışma zamanını düzenliydi esas
ları, Müşterek 'Türk - Sovyet Hudut (Rödenıarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu teslbit ede
cektir. 

'Hastaların naklinin müsaidolmadığı kabul edilecek hastalık halleri 'hariç, bir Tarafın person e li
nin diğer Taraf toprağında gece kalmalarına müsaade edilmez. 

Her iki Tarafa mensup bütün personelin günlük çalışmalar bittikten sonra, kendi topraklarına 
zam anımda dönmelerinin mesuliyet ve kontrolü, Taraflarını hudut makamlarınla aittir. 

5. Her bir Taraf, çalışmalar devresinde, kendi teknik çalışma, ve kontrol gruplarına, kendi1 ve 
diğer Taraf topraklarımda bir yerden bir yere gidişleri! içim lüzumlu nıaki'l vasıtalarını temin 
ede'c ektir. 

Hududun nehir bölgesindeki çal'ışm atarda, bir Tarafın öbür Tarafa geçmek için kullanılacak 
nakil vasıtalarını, o bölgede hangi Tarafın' teknik çatışma' grupıı çahşmalar yapıyorsa, o Tara!' te
min edecektir. 
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Tarafların teknik çalışma ve kontrol grupları için huduttan geçirilecek olan nakil vasıtalarınım 
cins ve miktarını, Müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yenliden işaretleme Komisyo
nu tesbit edecektir. 

0. Taraflarım Müşterek Türk - Rus Hudut (Rödemıarkasyoni) Yenideni işaretleme Komisyo
nundaki! heyet başkandan, arazi üzerindeki çalışmaları yapacak teknik çalışma ve ilgili kontrol grup 
personelinin listelerini çalışmalar başlamadan önce birbirlerine vereceklerdir. Bu listelerde, sıra nu
marası, personelin, askerî şahıs ile rütbesi, soyadı, adı, babasmıın adı, doğum1: tarihi, tâbiiyeti, tek
nik çalışma veya kontrol gıupundaki görevi (İhtisası), çalışma sahasının sınırları, subay ise yanın
da bulunan silâhı ve şoförler için, nakil vasıtalarının marka (tip) ve numarası gösterilecektir. 

Bir tarafın teknik çalışma veya ilgili kontrol gruplarının terkibine giren personele verilecek 
olan örneği ilişik, hudut geçiş belgelerinin muamelesi, ilgili hudut komiserleri tarafından yapılacak, 
ve bundan sonra mezkûr belgeler diğer Tarafnı hudut komiserlerine verilecekti1!'. Diğer Tarafın 
hudut komiserleri bu belgelerin muamelesini dört iş günü içinde tamamlayıp iade edecektir. 

Bu belgeler çalışmalar yapıldığı müddetçe, üzerinde yazılı tarihe kadar muteber olacaktır. 
Teknik çalışma grupları ve ilgili kontrol grııphırının bütün personeli diğer Taraf topraklarında 

bulundukları sırada hudut geçiş belgelerini daima yanlarında bulundurmak mecburiyetindedirler. 
Hudut geçiş belgelerinin kaybedilmesi halinde ilgili hudut komiseri bu durumu derhal diğer Ta

rafın hudut komiserine bildirecektir. 
7. Tarafların teknik çalışma grupları ve ilgili kontrol grupları personeline mensup askerî şahıs

ların üniformalı olarak huduttan geçmelerine ve ('alışmalarına müsaade edilir. Subaylar şahsi silâh
larını üzerlerinde taşıyabil iri er. 

Şahısların, nakil vasıtalarının ve malzemenin işbu esaslara uygun olarak huduttan geçirilmesi 
Tarafların İlgili hudut makamlarınca sağlanır. 

S. Bir Tarafın teknik 'çalışma, grupları ve ilgili kontrol grupları personeline, diğer Tarafın top
raklarına geçerken, beraberlerinde bir günlük şalimi ihtiyaçlarını karşılamaya, lüzumlu olan miktarda, 
yiyecek, sn, tütün mamulleri ve ilâç. götürmelerin;- müsaade edilir. Her bir Tarafın kendi mevzuatın
ca ithali ve ihracı yasaklanmış olan maddeler ve malzeme huduttan geçirilmîyecektir. 

0. Teknik çalışma grupları veya ilgili kontrol grupları personeli tarafından huduttan geçirilen 
nakil vasıtaları, aletler, malzeme ve erzak her il:' Tarafın mevzuatına, göre kontrola tabi tutulabi
lir. 

Diğer Taraf topraklarına götürülen bütün maddelerin ve kullanılmıyan erzakların, aidoldukları 
şahısların geri dönme]eriyle birlikte geri götürmeleri lâzımdır. 

10. Teknik çalışma grupları ile kontrol grupları ve Müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemar
kasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu personelinin diğer Tarafın topraklarında kaldığı müddetçe 
güvenliği, bulundukları yerin ilgili makamları tarafından temin edilecektir. 

11. Bir Tarafın teknik çalışma grupları veya. ilgili kontrol grupları personeli diğer Tarafın 
topraklarında çalışmalar yaptığı sırada, kendi tonrakları ile yalnız diğer Tarafın ilgili hudut ma
kamları vasıtasiyle irtibatta bulunabilir. 

Teknik ve diğer muhabere vasıtalarının beraberlerinde huduttan geçirilmesine müsaade edilmez. 
12. Müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme Komisyonu ile teknik 

çalışma grupları ve ilgili kontrol grupları personeli1 diğer Tarafın topraklarında bulunduklan 
müddetçe, yalnız görevlendirilmiş oldukları hududun (Rödemarkasyon) yeniden işaretlenmesi' ile 
ilgili görevlerin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya bağlı olan faaliyetlerde bulunacaklardır 
iler hangi bir başka faaliyette1, bilhassa bu memleketin kanunları, nizamı ve âdetleriyle bağdaşmı-
yan faaliyette bulunmak yasaktır. 

lo. Teknik çalışma grupları veya ilgili kontrol grupları personelinden bâzı şahısların diğer Ta
raf topraklarında, bulundukları sırada, tesbit edilmiş olan çalışma düzeni ve işbu esasların 12 nci 
maddesinde yazılı hükümlerle bağda:şınıyan ve hudut sahasındaki nizam ve sükûneti ihlâl edici faa
liyetlerde bulunmaları halinde, bu şahıslar huduttan geçme hakkından mahrum edilerek, geçiş kart
ları iptal edilir. 
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Bundan sonra söz konusu şahısların hareketleri, Müşterek Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) 
Yeniden İşaretleme Komisyonunun toplantılarında incelenecektir. 

Di'ğer Taraf topraklarında cezayı müstelzrm fiillerde bulunan şahıslar, suçun, topraklarında iş
lenmiş olduğu Tarafın kanunlarına göre sorumlu tutulacaklardır. 

14. Tarafların, hudut rödemarkasyonu işleriyle görevli personelinden bir kimse bir kaza neti
cesi sakatlanır veya ölürse, kazazedeye veya ailesinden birine, kazazedenin vatandaşı bulunduğırmem
leket tarafından ve bu memleketin mevcut mevzuatına göre para yardımı yapılacaktır. 

Kazaya uğrıyanm tâbiiyetinde bulunduğu Taraf, kazaya sebebolan Tarafa rücu etmek hakkını 
mahfuz tutar. Bu halde dâvaya bakmaya ve kendi kanunları çerçevesinde karara bağlamaya kazanın 
vukubulduğu memleket mahkemeleri yetkilidir. 

Taraflar arasında emeklilik ödenekleri1 için karşılıklı hesaplardan hiçbir tediye yapılmıyacaktır. 
15. İşbu esaslarda öngörülen bütün meselelerin halli ile, Müşterek Türk - Sovyet Hudut Röde

markasyon Komisyonu tavzif edilmiştir. 
16. îşbu esasların hülmıü, Türk - Sovyet hududunun (Rödemarkasyon) yeniden işaretlenmesi 

işleri tamamlandıktan sonra nihayet bulur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 70B) 
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4,5 X 6 ebadında fotoğraf 

BELGE NO : 

Askerî rütbe 
Soyadı 
Adı 
Babasının adı 
Doğum tarihi 
Tâbiiyeti' 
Vazifesi (ihtisası) 
Şahsi silâhı 
Nakil vasıtasının marka 
(tip) numarası 

İşbu belgenin hâmili1 nıınıarali hudut direği ile . . . . numaralı hudut direğii arasındaki 
bölgede faaliyette bulunan Türk - Sovyet Hudut (Rödemarkasyon) Yeniden İşaretleme (T. C. ve
ya SSCB) Teknik Çalışma (Kontrol) Gurupunım mensubudur. Adı geçenin yukarıda zikredilmiş 
olan kısımda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hüküme
ti arasında akdedilmiş olan hududun (Rödemarkasyonu) Yeniden İşaretlenmesi Protokolüne ek bu
lunan geçiş esaslarına göre huduttan geçişine ve Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Biriliği topraklarında hudut hattından itibaren bir kilometrelik arazi şeridinde (rödemar
kasyon) yeniden işaretleme çalışmaları yapmasın;1, müsaade olunur. 

İşbu belge hâmiline, vazifelerinin! başariyle icrasında kolaylık gösterilmedi rica olunur. 

Bu belge 196 tarihine kadar muteberdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Bölgesi 
Hudut Komiseri 

/ / 196 
(İmza, Mühür) 

SSCB Bölgesi 
Hudut Komiseri 

/ / 196 
(İmza, Mühür) 

İşbu belgenin müddeti 196 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Bölgesi 
Hudut Komiseri 

/ / 1 9 6 
(imza, Mühür) 

SSCB Bölgesi 
Hudut Komiseri 

/ / 196 
(İmza, Mühür) 

>sa-i« 

M. Meclisi (S. Sayısı : 702) 




