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lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Sos
yal işler ve Bütçe ve Plân komisyonların-

Sayfa | Sayfa 
! dan 4 er üye alınmak suretiyle kurulan 
I Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
| 1/194; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) 
| S. Sayısı : 1453) 56:57,57:75 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku-
•ir 1da; her iki oturumda çoğunluk sağlanama
dı 

7. Temmuz 1970 Sah günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzsre Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanjvekili Cumhıırbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Tok oğlu Zerin Tüzün 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

BAŞKAN —• 88 nci Birleşimi açıyorum. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tarım Bakanı İlhamı Ertem'in; haşhaş 
ekiminin tanzim ve tahdidinin 1963 ve 1966 yılla
rında katıldığımız milletlerarası anlaşmaların bir 
icabı olduğunu bunda yabancı devletlerin bas
kısını aramanın mümkün olmadığına dair de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak Sayın Ta
rım Bakanı, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı, 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanı söz istemişlerdir. 

Sıraya göre gündem dışı konuşmak için söz ve
riyorum. Sayın Tarım Bakanı. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun muhterem üyeleri, son zamanlarda günün 
konusu haline getirilmek istenen haşhaş ekimi
nin tahdidi hususunda Cumhuriyet Senatosu 
kürsüsünde de beyanlarda bulunulmasını dikka
te alarak, Yüksek Heyetinize bu hususta bilgi 
arz etmek çin gelmiş bulunuyorum. 

40 — 
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Muhterem üyeler, haşhaş ekiminin tanzimi ve 
tahdidi şöyle başlamaktadır. 1963 yılında haş
haşın ekimi ile afyonun istihsal, milletlerarası 
ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdidi ve 
tanzimine dair 23 Haziran 1963 tarihli New-York 
Anlaşmasına ilişkin protokol, Yüksek Meclisler
ce 1963 yılında onaylanmak suretiyle kanunlaş
mıştır. Binaenaleyh, haşhaş eldminin iç kanuni 
durumu, arz ettiğim üzere, 1983 yılı ve 245 sa
yılı Kanundur. Bu anlaşmanın 1 nci maddesine 
göre «Zehir iptilâsı ve uyuşturucu maddelerin 
gayrimeşru alış - verişi ile mücadele hususun
daki gayretlerini devam ettirmeye karar vermij 
olan ve ancak bütün devletler arasında sıkı 
bir işbirliğinin bu gayretlerin hedefe ulaşması
na imkân verebileceğini müdrik bulunan, bunun
la beraber tabiî uyuşturucu ilâçların elde edil
diği iptidai maddelerin tıbbi ve ilmî ihtiyaçlara 
inhisar ettirilmesi ve bu maddeler istihsalinin 
tanzim edilmesinin zaruri bulunduğunu mütalâa 
eden haşhaş ekimi ile afyon istihsalinin kontrolü 
olduğunu müşahede eyliyen taraflar» diye, de
vam eden salaşına ile 1963 yılında Yüksek Mec
lislerce haşhaş ekiminin tanzimini kabul etmiş 
bulunuyoruz. 

Yine aynı anlaşmanın bir diğer maddesinde, 
Âkıd devletlerin bulunduracakları stok miktarı 
da ayrıca tesbit edilmiştir. Yine bu anlaşmanın 
bir dğer maddesine göre bütün milletlerin an
cak Bulgaristan, Yunanistan, Hindistan. îran, 
Türkiye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
ve Yugoslavya'dan afyon almayı taahhüdettik-
leri yazılı bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, birincisi, afyon ekimine, tan
zimine dair olan kanun demin arz ettiğim ka
nundur. İkincisi, yine 812 sayı ile 1966 yılında 
31 Mart 1961 tarihinde New-York'ta imzalanan 
uyuşturucu maddelere dair 961 Tek sözleşme
sine katılmamız uygun bulunmuştur, demek su
retiyle ikinci kanuni bağlantıyı da yapmış bu
lunuyoruz. Bu anlaşma gereğince de insanlığın 
maddi ve mânevi sağlığı ile ilgilenerek uyuştum 
maddelerin tıbbi amaçlarla kullanılmasının, ıs
tırabı hafifletmek için, zaruri bulunduğunu ve 
uyuşturucu maddelerin sırf bu sebeple hazır bu
lundurulmalarını teminen gerekli tedbirlerin 
alınması gerektiğini kabul ederek, uyuşturucu 
madde iptilâsınm fertler cin bir âfet olduğamıı 
ve insanlık için iktisadi ve toplumsal bir tehlike 
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teşkil ettiğini kabul ederek diye, bu anlaşmayı 
imzalamış bulunuyoruz ve burada da haşhaş 
ekiminin tanzmine dair hükümleri kabul etmiş 
bulunuyoruz. Yalnız biz değil, Birleşmiş Millet
lere mensup 73 devlet de bu anlaşmaları kabul 
etmiş bulunuyor. Binaenaleyh, Türkiye'de de 
haşhaş ekiminin tanzimi bu beynelmilel anlaş
maların Büyük Meclislerce kabul edilerek ka
nunlaşmasından sonra esaslı şekilde ele alınmış 
bulunuyor. 

Tahdidin sebeplerini şöylece toplamak müm
kündür. Bunlarla, bu beynelmilel anlaşmalarla 
her Âkıd Devlet haşhaş ekimini tanzim etmeyi, 
kontrol etmeyi taahhüdetmiş bulunuyor. Bu 
sebeple kaçakçılığı önlemek maksadiyle Türki
ye'de de haşhaş ekimini muayyen coğrafi böl
gelerde toplamak zarureti vardır, bir. 

İkincisi, bu toplama yapılır iken, bu bölge
lerin öteden beri haşhaş ekimi ile meşgul olan 
morfin bakımından ve diğer yağlı tohum bakı
mından daha fazla verimli olması ve bu bölge
lerin sahil ve hudut bölgelerinden uzak olması 
dikkate alınmış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, taahhüdümüzü yerine getirir
ken, Türkiye 'deki haşhaş ekimini tanzim eder
ken kaçakçılığı önlemek maksadiyle dağınık 
olarak perakende halde bulunan ekilişleri bir 
coğrafi sahada toplamayı ve bu coğrafi sahanın 
da öteden beri afyonla meşgul olan saha ölmesini 
ve bu sahadaki ekimdeki verimin yüksek ol
masını, morfin bakımından ve diğer tohum ba
kımından verimin yüksek olmasını esas almış 
bulunuyoruz ve aynı zamanda da bu bölgelerin 
sahillerden ve hudutlardan uzak olmasını pren-
sibolarak orta yere koymuş bulunuyoruz. Buna 
göre ekim sahaları tanzim edilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye'ye 
bakarsak, Türkiye'de 1960 yılında 42 ilde afyon 
ekimi vardır, henüz bu anlaşmalara girmediği
miz tarihten itibaren de sahalarda toplama vâki 
olmaktadır. 1960 yılında 42 ilde, 1961 yılında 31 
ilde, 1962 yılında 25 ilde, 1965 yılında 16 ilde, 
1986 yılında 19 ilde, 1967 yılında 21 ilde, 1988 
yılında 18 ilde, 1969 yılında 11 ilde ve 1970 yı
lında da 9 ilde afyon ekimi yapılmaktadır. Geri 
kalan illerde afyon ekmi menedilmiş bulunmak
tadır. 

Bunun hiçbir dış memleketin tesiri ile olma
dığı gerçektir. Parlâmentonun tasvibine iktiran 
etmiş bulunan, kanunlaşmış bulunan beynelmi-



O. Senatosu B : 88 7 . 7 . 1970 O : 1 
lel vecibelerimizi yerine getirmek tabiî ki, en 
kaçınılmaz neticedir. Bu vecibeleri yerine ge
tirirken, hiçbir devletin Türkiye üzerinde şu 
veya bu tarzda bir tazyiki, bir baskısı mevzuu-
bahis değildir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin kanunla tesbit edilmiş anlaşmalar ge
reğince afyon sahalarını tanzim ve bunları kon
trol altına alması mevzuubahistir. 

Muhterem arkadaşlarım, afyonun ekonomik 
değeri nedir? Bunun üzerinde de durmadan me
seleleri hissi tarafa itersek gerçeklerin tamamen 
dışına çıkmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki verimi 
yıllar itibariyle yüksek bilgilerinize arz edece
ğim. Ve çok tipik olarak 1953 yılında Türkiye'
de en çok afyon ekilmiştir, ekiliş sahası 50 600 
hektardır. İstihsal edilen miktar 469 tondur. 
1954 yılında 32 780 hektar ekilmiştir, 131 ton 
istihsal edilmiştir. Şimdi bir de istihsal miktarı 
üle alım miktarına dikkatinizi çekeceğim. 

1954 yılında 32 bin hektar etildi dedim. 131 
ton istihsal vâki olmuştur. Bunun ancak 71 to
nu Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alın
mıştır. G-eri kalanı? Geri kalanının kaçağa git
tiğini söylemeye lüzum yok, gayet sarih. Alış ve 
satış belli olduğuna göre ve Türkiye'de afyonun 
tek alıcısı Toprak Mahsulleri Ofisi olması ge
rektiğine göre, demekki, 1954 yılında 131 ton
dan 71 ton, 1955 yılında 300 tondan 221 ton, 
1956 yılında 350 tondan 278 ton, 1957 yılında 
124 tondan 409 ton ancak Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından alınmıştır, geri kalanı açıkta 
kalmıştır. 

Şimdi, yine ekonomik değer üzerinde dura
cağımı arz etmiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, görüldüğü üzere 
1984 yılında 280 bin dönüm haşhaş ekilmiştir. 
Bundan 85 ton haşhaş alınmıştır bunun rayiç 
bedel üzerinden, yani afyonun kilosunu 90 lira
dan kabul ettiğimiz ve tohumu da değerlendir
diğimiz takdirde 280 bin dönüm araziden elde 
edilen nakit bedel, 7 milyon 650 bin liradır. Bu
na karşılık bu arazilere buğday ekilse idi, dö
nümüne 100 kilo almak sartiyle, 25 milyon lira 
gelir elde edilirdi. Şimdi bundan varılan netice 
nedir? Acaba 280 bin dönümden haşhaş ekilme
sine karşılık niçin 7 milyon lira alınır da buna 
rağmen rağbet olur? Bunun sebebi açıktır. Çün
kü gerçek olan rakam, 85 ton değildir. Bunun 

üstündedir. Bu da kaçağa gider. Onun için rağ
bet vardır. Eğer bu böyle olmasa idi, demin arz 
ettiğim gibi, yalnızca buğday ekip o da dönüm
den bugün Meksika tipi, Bezozkaya tipi buğday 
ektiğimiz yerlerde vasati verim 180 - 200 kilo
ya varmıştır. Bunlar değil sadece 100 kilo elde 
edilmek sartiyle o sene bu 280 bin hektar ara
ziden 25 milyon lira elde edilmesi gerekli idi. 

Binaenaleyh, sahaların daraltılması ile böl
gede meşru olarak çalışan, elde ettiği mahsulü
nü meşru yollarda kullanan vatandaşlar için 
hiçbir şekli ile bir mağduriyet bahis konusu de
ğildir. 

İkincisi, yine bu bölgelerde çeşitli mahsuller 
üzerine mukayese yaptığımız zamanda, eğer af
yon ekerse bir hektardan 167 lira almaktadır. 
Ortalama söylüyorum. Ve burada kaçakçılık 
yok. Demin arz ettiğimde kaçakçılık bellli idi. 
Yani 280 bin dönümden 85 kilo afyon alındı 
dendiği zamanda, burada kaçakçılık olduğu bel
li idi. 7 milyonla, 25 milyon gilbi. Böyle olmayıp 
da normal olarak ekim yapıldığı takdirde haş
haştan hektarda 167 lira, buğdaydan 1 122 lira, 
patates ekilirse - bâzı yerlerde patates müda
halesi mevzuubahistir - 1 161 lira, ayçiçeği ekil
diği zamanda 201 lira hâsılat elde edilmektedir. 

Şu halde, ekonomik değerler karşılaştırıldı
ğı zamanda, afyonun meşru olarak satılması 
karşısında, meşru olarak satılması sartiyle hiç
bir vakit diğer, kendisinin yerine ikame edece
ğimiz ürüne nazaran fazla bir fiyat getirmesi, 
millî ekonomiye fazla bir katkıda bulunması ba
his konusu değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir mesele 
daha ileri sürülüyor. Deniyor ki; Amerika'nın 
şu veya bu tarzdaki müdahalesi. 

Muhterem arkadaşlarım, demimden beri arz 
ettiğim gibi orta yerde Amerika yoktur. Ame
rika ile hiçbir münasebet de yoktur. Her fırsat
ta Amerika'yı karşıya çıkarmanın mânasını da 
anlamak mümkün değil. Bu mesele, beynelmi
lel anlaşmalar ve kanunla kabul edilmiş, onay
lanmış anlaşmalar gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Hüîdime tinin bu anlaşmalara sadık kalarak 
yaptığı bir ayarlama mevzuubahistir. 

Afyon sahalarını kontrol altına almak mev
zuubahistir. Burada Amerika Birleşik Devlet
leri, 
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NURETTİN AKYURT (Malatya) — 
Bunu kökten kaldınsanız daha iyi olmaz mı Sa
yın Bakan 

TARIM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM (De
vamla) — Onun da cevaibını arz edeceğim. Bu
rada Amerika... 

BAŞKAN — Sayın Ertem, gündem dışı ko
nuşmalarda karşılıklı sorulara cevap verme mü
essesesi mevcut değildir. Konuşmanıza devam 
edin efendim. 

TARIM BAKANI ÎLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Efendim, Milletlerarası Kalkınma 
Dairesinin temsilcisi olarak Amerika Birleşik 
Devletleri ile Türkiye arasında 3 milyon dolar
lık bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmanın tah
ditle doğrudan doğruya ilgisi yoktur. Tahdit 
yapılırken Türkiye Hükümetinin bu tahditte, 
kontrolda vazifelerini kolaylaştırmak maksadı 
ile uzun vadeli, düşük faizli bir kredi açmış
tır. Bunun doğrudan doğruya tahditle veya tah
dit yapılırsa şu yardımı yapacağım tarzında bir 
ilişkisi yoktur. Afyon ekiminin tanzimi bakı
mından onun yerine ikame edilecek çeşitlerin 
tutunması ve tarımın gelişmesi ve kontrolün ya
pılması maksadiyle üç milyon dolarlık bir yar
dım olmuştur, bunun da bununla doğrudan doğ
ruya alâkası yoktur. Demek ki, muhterem arka
daşlarım; sözlerimi topluyorum, Türkiye'de 
haşhaş ekiminin tanzimi, tertibi her hangi bir 
yabancı devletin arzusu, baskısı neticesi olma
yıp Yüksek Meclislerin tasvip buyurdukları 
beynelmilel anlaşmaların gereğidir. Ve bunlar 
yerine getirilirken hiçbir devletin görüşü, hiç
bir devletin temayülü dikkate alınmayıp doğ
rudan doğruya Türk Devletinin vecibeleri ve 
Türk menfaatleri dikkate alınmak suretiyle ye
rine getirilmektedir. Demin de arz ettiğim ra
kamlar da açık olarak göstermektedir ki, meşru 
olarak haşhaş ekimi yapıldığı zamanda diğer 
ürünlerimize nazaran hiçbir fazla menfaat sağ
lamamaktadır. Ancak, kaçağa sevk edilmesi sure
tiyledir ki, meşru kazancın üstünde bir kazanç 
sağlar. Buna da Türkiye Devleti her şeydsn ev
vel medeni bir devlet olmak sıfatiyle insanların 
zehirlenmesine günün birinde kendi yurduna da 
bu döner ama, kendi yurduna dönmese dahi in
sani anlayışı ve vecibesi ve medeni mükellefiye
ti olarak afyon ekimini tanzim etmek durumun
dadır. Mesele bundan ibarettir ve tekrar ediyo
rum, burada stok hususunda da belirtilmiştir ki, 
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devletler ekim sahalarını stok durumuna, dış 
piyasaya, satım imkânına, ilmî ve tıbbi kullan
ma durumuna göre tanzim ederler. Eğer, bu im
kânlar açık ise ekim sahaları daha genişler, 
eğer bu imkânlar daralırsa bu sahalar daralır. 
Ama, bugün yapılmakta olan şey, sahaların da
raltılması şeklinde olmaktan ziyade, bu sahaların 
bir coğrafi sahada toplanması, kaçakçılığa el 
vermiyecek bir sahada toplanması şeklindedir. 
Bunun tamamen ekiminin menedilmesi düşünü
lemez mi? Düşünülemez. Niçin düşünülemez? 
Çünkü, bu da eğer ilmî ve tıbbi maksatla kul
lanılırsa insaniyete de hizmettir. Bu, aynı za
manda bir tarım çeşididir. Bu bakımdan Afyon 
ili merkez olmak üzere bu sahaya en elverişli 
olan bölgelerde, kontrolün en çok mümkün ol
duğu yerlerde ekim toplanmaktadır; hiçbir va
kit tahdit, başkalarının arzusuna uymak, baş
kalarına hoş görünmek diye bir şey yoktur. 
Türk Devletinin beynelmilel şeref ve itibarı var
dır. Ve bu uygulanırken Türk halkının üretici
nin menfaati dikkate alınmaktadır. Amerika'
dan yapılmakta ola.n yardımın bir milyon dola
rı Tarım Bakanlığına tahsis edilmiştir. Bu tah
sis edilen parayla da o bölgelerde haşhaş ekimi 
kaldırılırken, yerine ikame edilecek olan çeşi
din o bölgeye yerleştirilmesi, o bölge için gerek
li araştırmaların yapılmasından ibarettir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Anlıyamadı-
ğımız bir noktayı lütfetsinler. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalarda gö
rüşmeler açılamıyacağı cihetle her hangi bir şe
kilde bir açıklama mümkün değildir. 

2. — Gençlik ve Spor Bakam İsmet Sezgin'-
in; Boluspor - Tarsus İdman Yurdu maçındaki 
şike iddiası ve Balıkesir olayları hakkındaki Ba
lıkesir Üyesi Nejat Sarlıcah'nın gündem dışı ko
nuşmacının cevabı. 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanı, buyu
runuz. 

GSITÇLİK VE SPOR BAKÂHI İSMET SEZ
GİN (Aydm Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun saygı değer üyeleri; 

Senatomuzun bundan önceki oturumunda 
Sayın Senatör Sarlıcah'nın, Tarsus îdmanyur-
âr-ı, Boluspor maçı için gündem dışı konuşmala
rına cevaplarımı arz ediyorum. 
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Cevaplarımı arz etmeden önce kendilerini 
çok sakin, çok kibar, zarif bildiğim Sayın Sar-
lıcalı'nm böylesine asabi, böylesine heyecanlı 
ve böylesine konuşmasının zaptını, kendilerinin 
okuduğu zaman üzüleceğini sanacağım bir ko
nuşmayı kendilerinden beklemezdim. 

Sayın Sarlıcalı, Tarsus idmanyurdu - Bo
luspor maçı için futbol federasyonunun işi uzat
tığını, ihmal ettiğini ve Hükümetin spora po
litika soktuğunu, benim spora politika soktu
ğumu vazifemi ihmal ettiğimi ifade ederek, 
Tarsus İdmanyurdu ve Boluspor maçını eleşti
riyorlar ve konuşmasının bir bölümünde de bu 
büyük şehirleri ilgilendiren bu konu TRT va-
sıtasiyle ilân edildikten bir hafta, sonra bir tek 
müfettiş tahrik edildi, bir tek müfettiş bir ay
da rapor hazırladı ve bir ay sonra federasyon 
başkanının Amerika'daki dünya kupası maçla
rından dönüşünü beklemeye değin, hâdise bir 
ay uzatıldı. O bir aylık müddet sanıldı ki, iki 
büyük şehiri, alınacak her hangi bir netice kar
şısında soğukkanlılığa doğru götürecek ve bu 
mesele hafifletilecek, örtbas edilecekti. 

Kesin olarak arz ve ifade ediyorum. Olay, 
Sayın Sarlıcalı'nm ifade ettiği gibi olmamıştır. 

Sayın Sarlıcalı bu beyanında kesin olarak 
yanlıştır. Hâdiseyi çok kısa olarak arz edi
yorum. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu habe
ri 4 Haziranda verdi. Beden Terbiyesi müfet
tişi 5 Haziranda işe el koydu. Tarsus, Mersin, 
Ankara ve civar kazalara dağılmış bulunan 
alâkalıların bulunması ve ifadelerinin alınma
sı, takdir edersiniz ki, zamana bağlıdır. Genel 
müdür 9 Haziranda Adana'da müfettişten tah
kikat safhası hakkında izahat almış 15 Haziran
da müfettişi Ankara'ya çağırarak alınan ifade
leri bizzat incelemiştir. Müfettiş, raporunu ayın 
18 inde vermiş ve Futbol Federasyonu Hukuk 
Danışma Kurulu tarafından rapor ve büyük 
bir hacım tutan ekleri incelenerek, kurulun ka
rarı 24 Haziranda Futbol Federasyonuna inti
kâl etmiştir. Futbol Federasyonu Başkanı Mek
sika'ya FİFA Toplantısı için gitmiştir. Gündem 
yüklü olduğu için, dönüş 25 Haziran olarak tes-
bit edilmişti. Federasyon 28 Haziranda toplan
mış ve maçta şike olmadığına karar vermişti. 

Şu izahatım gösteriyor ki ortada bir uzat
ma, sürüncemede bıraktırma yoktur. Aksine 

mevzu en yetkili kimseler tarafından ciddî şe
kilde incelenmiş ve sonuca bağlanmıştır. Fede
rasyon Hukuk Danışma Kurulu Başkanı An
kara Barosu Başkanıdır ve kurulda ayrıca 4 
tane tanınmış hukukçu mevcuttur. 

Bu karşılaşmaya, yani Boluspor, Tarsus 
idmanyurdu maçına Futbol Federasyonu daha 
önceden gereken önemi vermiş, maça memleke
timizin en iyi hakemlerinden birisini görevlen
dirmiştir. Aynı zamanda iki de müşahit görev
lendirmiştir. Bu müşahitlerin biri millî takım 
antrönörü eski bir millî sporcu, diğeri de yine 
bir millî sporcudur. 

Gerek hakemlerimiz, gerek gözlemcilerimiz, 
müşahitler maçın normal bir şekilde, hattâ 
hırslı oynandığını beyan etmişlerdir. Ceza yö
netmeliklerimiz şike hakkında federasyonca 
kanaat hasıl olmasını ister. Bövle bir kanaat, 
maçı idare eden hakem ve gözlemcilerde hâsıl 
olmamıştır. Dosyayı inceliyen hukuk kurulu ve 
federasyon heyeti kararlarını ittifakla almışlar
dır, Bu duruma göre, bir takımın elde ettiği 
şampiyonluk mesnetsiz iddialarla elinden alı
namaz. Kaldı ki Boluspor klübü 25 Haziranda 
Futbol Federasyonuna müracaat ederek, bu 
maçın yetkililer tarafından izlenmesini ve hat
tâ filme alınmasını istemişlerdir. Ancak ortada 
spor ahlâkına uymıyan bâzı hâdiselerin cereyan 
ettiği gerçektir. Bu hâdise kapanmış değildir. 
Dosya Beden Terbiyesi Ceza Kuruluna intikâl 
etmiştir. Tahkikat devam ettiği için burada fi
kir beyan etmem mümkün değildir. Tahkikat 
sonunda belki de hepimizi sasıtacak, şaşırta
bilecek sonuçlar çıkması mümkündür. 

Sayın Sarlıcalı Danıştaym eski bir kara
rından bahsediyor. 

Sayın Sarlıcalı Danıştaym eski bir kararın
dan bahsediyor. Danıştaym eski bir kararma 
gelince; Kasımpaşa - Karşıyaka maçında ki
min kime para verdiği sabit olmuş, alanlar iti
raflarda bulunmuştu. Veren de itiraf etmişti. 
Buna rağmen Danıştay, para verenin yetkisiz
liği mucip sebebiyle delilleri kâfi görmemiş, 
kanaat hâsıl olmadığı cihetle kararı bozmuştur. 
Bu hâdisede, yani Sarlıcalı arkadaşımızın dile 
getirdiği hâdisede Kasımpaşa - Karşıyaka ma
çının dışında, onun tam tersinde deliller de 
yoktur. Maçtan sonra isnatlar ve verilen ifa
deler mesnetsiz ve kavli mücerrette kalmıştır. 
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Görülüyor ki bu iş, baştan sonuna kadar I 
teşkilâtım tarafından ciddî bir şekilde ele alın
mış, birinci safhası sonuçlanmış; ikinci safha
sı yani Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Ceza 
Heyetine sevk edilen safhası henüz sonuçlanma
mıştır. 

Sayın Sariıcalı spora siyaset karıştırdığı
mızdan bahsediyor. Bütün sayın senatörlere so
ruyorum: Sayın Sariıcalı'nm konuşmaları ve 
benim kendilerine verdiğim cevaplarda Hükü
metin en küçük ihmalini, bendenizin Gençlik 
ve Spor Bakanı olarak en küçük ihmalimi Sa
yın Sariıcalı gibi görüyorlarsa ben sayın hati
bin bütün konuşmalarına aynen iştirak ede
ceğim. 

Sayın senatörler sporu siyasete karıştıran 
biz değiliz. Olayın cereyan tarzını bilmeden ve 
sonucunu beklemeden birtakım seçim bölgesi 
problemleri içerisinde... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Dünya 
gazetesinde Bedii Faik de yazıyor? 

BAŞKAN — Sayın Sariıcalı lütfen müdaha
le etmeyin. Rica edeceğim. Devam edin Sa
yın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Tekrar ediyorum; spo
ru siyasete karıştıran biz değiliz. Hâdisenin 
cereyan tarzını bilmeden birtakım seçim bölge
si endişeleri içerisinde ve sonucunu bekleme
den yalan yanlış malûmatla meseleyi bu ydce 
kürsüye getirenler politika yapmaktadır. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Dünya 
gazetesinde Bedn Faik de yazıyor, lütfen oku
yun. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Sayın Bedii Faik'e bu 
kadar saygı duyduğunuzu, fikirlerine bu ka
dar hürmet ettiğinizi bilmiyordum Sayın Sar
iıcalı ve bunu öğrenmiş oldum. Sproa siyaseti 
karıştırmak budur. Eğer bu tutum devam eder
se, eğer herkes birtakım haklı veya haksız id
diaların bu şekilde kovalanacağına ve sonuç 
alınabileceğine dair bir inanç içerisine girerse, 
işte o zaman bu olayları önlemek kolay olmaz 
Sayın Sariıcalı. 

Şu basit sualin cevabını vermek mümkün 
müdür? Gerek Bakanlığımın, gerekse teşkilâtı
mın Bolusporu, Balıkesirspora tercih etmesi 
için ne gibi bir sebep gösterilebilir? Eğer ma
çın, daha evvel sonucu üzerinde anlaşma yapıl- I 
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dığma kanaat getirilseydi, bu karar başka tür
lü olmaz mıydı? Yani sizin durumunuzda bir 
Bolu senatörü mü olacaktı Sayın Sariıcalı? 

Balıkesir halkını ayağa kaldıranların spor
cularımızın olmadığı, her hâdisede karışıklık 
çıkarma çabasında olan ve bunda fayda gören 
ve bir cepheye mensup kimseler olduğu adlî 
araştırmalar, tahkikat neticesinde meydana çık
mıştır. Sayın Sariıcalı da bunu biliyorlar. 

Olayları daha serinkanlılıkla karşılıyarak, 
daha az sinirlenilerek, daha az heyecanlanarak 
ve seçim bölgesinin endişelerine biraz daha 
az kapılanarak dile getirmekte ve cereyan tar
zını ve sonuçları gerçek ölçümlerine uygun tarz
da değerlendirerek bu kürsüye getirmek lâzım
dır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

3. — Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan 
Birincioğlu; İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'-
nun üç sene vâde ile ihracolunan stok tütünler 
hakkında yaptığı gündem dışı görüşmesine ce
vabı 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Baka
nı gündem dışı konuşmak üzere söz istemişler
dir. Buyurun. 

GÜMRÜK XrE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BÎRİNCÎOĞLU (Trabzon Milletvekili) 
— Saym Başkan değerli senatörler; İzmir Se
natörü Sayın Necip Mirkelâmoğlu'nun Cumhu
riyet Senatosunun 75 nci Birleşiminde Tekelin 
Trans Continental Lif Tobako Corporastion Li
mited Şirketine 3 sene vâde ile sattığı tütünler 
konusunda yaptığı gündem dırşı konuşmaya 
76 ncı Birleşimde cevap arz etmiştim. Zannedi
yordum ki, sayın senatör ve Yüce Senatonun 
saym üyeleri tatmin olmuşlardı. Muhterem Se
natoyu tatmin ettiğim kanaatindeyim. Fakat 
ikinci konuşmalarından anladığıma göre verdi
ğim cevap saym senatörü tatmin etmemiştir. 
Şimdi kendisine tekrar cevap vermek mecburi
yetindeyim. Fakat hemen ifade etmek isterim 
ki, bu cevabı verirken iki bakımdan müşkülât 
çekeceğim : 

Birincisi, Sayın Necip Mirkelâmoğlu'nun son 
yaptığı konuşmada ilk konuşmada öne sürdüğü 
hususları hemen hemen aynen tekrarlamış ve 
çok az yeni şey söylemiş olması sebebiyle cevap 
arz ederken değerli senatörleri bizzarure müker
rer olarak aynı konularda işgal etmiş olacağım. 
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İkinci müşkülüm ise; sayın konuşmacı ko- I 
nuşmasında «pervasız», «rüsva», «avanak», «bir 
koy bin al», «kumar düzeni gibi» tâbirleri ra
hatlıkla kulanan bir senatöre aynı dille cevap 
vermekte mazur oluşum sebebiyle kendisini tat
min etmekteki çaresizliğindir. 

Necip Mirkelâmoğlu konuşmasında bizi bir
takım hakikat dışı hususları gerçekmiş gibi, ol-
mıyan şeyleri var gibi, olanları da olduğundan 
başka türlü göstermekle itham etmektedir. Biz j 
geçen konuşmamızda gerçekleri bütün açıklı
ğıyla ortaya koyduk. Şimdi tekrar ve etraflıca 
izaha çalışacağım. 

Görülüyor ki, bu muamele son derece açık i 
bir muameledir. Saklıyacak hiçbir tarafı yok
tur ve biz Necip Mirkelâmcğlırnun söylediği 
gibi karışık, karanlık işlere de girecek insanlar 
da değiliz. Asıl karanlık olan husus., konuşma
cının iddialarının nasıl olup da Tekelin böyle 
büyük bir satış yapmasından şikâyetçi olan 
çevrelerin iddialariyle tam bir intibak halinde 
olduğudur. Bu satışın dış çıkar çevrelerinin iç 
ortaklarına büyük kârlar sağladığını iddia ede
rek Tekel Genel Müdürlüğünün ve Bakanlığı
mın mensuplarım ağır bir töhmet altında bırak
maktadır. Bir bildiği varsa kendisini açıkla
maya davet ediyorum. Gerekli tahkikatı ve id
dia, sabit olduğu takdirde gerekli muameleyi 
yapmazsam Mirkelâmoğlu iddialarında o zaman 
haklı olur. Ama kendisi bu iddianın delillerini 
veremezse, bu beyanın iftiradan ötede hiçbir 
değer taşımadığını iddia etmekte biz haklı ola
cağız. 

İsrarla üzerinde durulan bu satışın yapıldığı 
Trans Contenental Lif Tobaco Corporation Li
mited hakkında geçen konuşmamda bilgi ver
miştim. Firma beynelmilel yaprak tütün ticareti 
ile iştigal eden mühim bir firmadır. Ticari iti
bari ve beynelmilel tütün piyasasındaki mevkii 
hakkında bir şey söylenemiyor. Firmanın idare 
Meclisi Başkanı Evy : W. Kehaya'nm eski Tür
kiyeli Rum olduğu öne sürülerek insafsızca 
meselenin altında bir şey varmış intibaını uyan
dırmak ve zihinlerde istifham yaratmak iste
mektedir. Tütün satışı yapılırken alıcı firmanın 
idare meclisi başkanının milliyetine ve tabiiye
tine göre ayırım yapılması sez konulu olur mu? 
Huzurunuzda bu türlü ve bu seviyede bir ten
kide cevap vermek zorunda kaldığım için mü
teessirim, 
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Sayın senatörler; Mirkelâmoğlu bu satışın 
Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına ay
kırı olduğu iddiasını tekrarlamaktadır ve bunu 
inandırmak da güçtür. Çünkü, inanmak isteme
mektedir. Bu hususu geçen konuşmamda açık
ladım. Bu konuda daha etraflı bilgi vermek 
ioabediyormüş. Sözlerim uzarsa bunun elimde 
olmıyan sebeplerden ileri geldiğini takdir bu
yuracağınıza, sabrınızı ve müsamahanızı esirge-
miyeceğinize inanıyorum. 

Mirkelâmoğlu bu konuda son konuşmasında 
aynen şöyle söylüyor : «Sayın Bakana göre, 
Türk Parasının Kıymetini koruma hakkında 17 
sayılı kararın 4 ncü maddesi bu satışa cevaz 
vermektedir. Şimdi yüce huzurunuzda bahis ko
nusu 17 sayılı Kararın 4 ncü maddesinin Resmî 
Gazetenin 5 . 10 . 1962 tarih. 11224 sayılı nüs
hasından alarak aynen okuyorum. [«İhracatçı
ların ve bankaların sorumluluğu» başlığını taşı
yan bu maddeyi de aynen tekrar ediyorum. 
«Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 
17 sayılı Karar ve işbu tebliğ hükümleri gere
ğince ihracedilen mal bedellerinin süresinde 
yurda getirilmesinden ihracatçılar sorumludur.» 
görüldüğü gibi, bu maddede Sayın Bakanın id
dia ettiği gibi bir imkân mevcut değildi» diyor.] 

Şimdi Mirkelâmoğlu'nun sözlerinin bu nok
tasında durup 3 sene vâde ile satışın, Türk Pa
rası Kıymetini Koruma mevzuatına aykırı ol
madığı yolundaki görüşümüzü çürütmek için 
öne sürdüğü mütalâayı ve bu mütalâanın ist-
nadettirilmek istendiği mevzuatla birlikte ve bu 
mevzuatın ışığı altında inceliyelim. Hem de dik
katle ve ibretle inceliyelim. 

Biz neden bahsediyoruz : Türk Parası kıy
metini koruma hakkındaki kararın 4 ncü mad
desinden Mirkenâmoğlu 5 . 10 . 1962 tarih 
11224 sayılı Resmî Gazeteden bu maddeyi oku
yorum diyor. Halbuki 17 sayılı karar bu ga
zetede neşredilmemiştir, 11 Ağustos 1962 tarih 
ve 11178 sayılı Reesmî Gazetede neşredilmiştir. 
Okuduğu madde de 17 sayılı kararın 4 ncü 
maddesi değildir. Kendisinin tarih ve numa
rasını verdiği gazetede neşredilen 17 sayılı ka
rar değil, bu karara ilişkin tebliğdir. Ama 
bu tebliğ de 25 Aralık 1963 tarih ve 11590 sa
yılı Resmî Gazetede yayınlanan Seri : 11 Nu
mara : 2 tebliğ ile yürürlükten kaldırümuş-
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tır. Demek ki, kendisi mevzuatı tetkik etme
den uluorta beyanlarda bulunmuş oluyor. 

İşte Mirkelâmoğlu'nun Senato huzurunda 
17 sayılı kararın 4 ncü maddesi diye okuduğu 
bu iki numaralı tebliğin 4 ncü maddesinin 
birinci paragrafıdır ve hâdisemizle ilgisi yok
tur. Bizim temas etmek istediğimiz Türk Pa
rası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı 
Kararın «Dövizlerin tasarruf ve iadesi» baş
lıklı 4 ncü maddesinde; mücbir veya muhik 
sebeplerin mevcudiyeti halinde, döviz getir
me sürelerini uzatmaya veya döviz getirme 
mecburiyetini kısmen veya tamamen kaldır
maya Maliye Bakanlığının yetkili olduğuna 
dair hüküm mevcuttur. Diğer taraftan aynı 
kararın 14 ncü maddesinde ise, «Dış ticaret 
rejiminde kabul edilen özel ihracat şekillerin
de döviz getirme mecburiyeti ve sürelerle il
gili esasların Maliye Bakanlığınca tesbit edi
leceği» kayıtlıdır. Yine bu kararın 50 nci 
maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı Türk 
Parasının kıymetini koruma maksadiyle, lü
zumlu göreceği bilcümle tedbirleri almaya me
zun kılınmıştır. 

Görülüyor ki, 17 sayılı kararın arz ettiğim 
maddeleri gereğince, bu gibi istisnai haller 
için gerek kararlan almaya, mücbir ve muhik 
sebeplerden dolayı döviz getirme sürelerini 
uzatmaya Maliye Bakanlığının yetkisi mutlak
tır. Söz konusu madde ve muamelede müc
bir ve muhik sebep peşinen derpiş edilmek su
retiyle, dövizlerin getirilmesi süresi üç yıl ola
rak tesbit edilmiştir. 

Şimdi, müsaade ederseniz, tekrar Mirke
lâmoğlu'nun sözlerine avdet etmek istiyorum. 
Diyor ki, bu süre Bakanın idida etttiği gibi 
üç yıl değil, 17 sayılı kararın 14 ve 30 ncu 
maddelerinde belirtildiği gibi, fiilî ihraç ta
rihinden itibaren en geç üç aydır. Şimdi bu 
maddeyi okuyorum, diyor. 

»Madde 14. Yabancı memleketlere bir de
faya mahsus olsa dahi her nevi mal ihrace-
denler, bu malların bedelini teşkil eden dö
vizleri Türkiye gümrüklerinden fiilî ihraç ta
hinlerinden itibaren en geç üç ay zarfında 
yurda getirmeye, her halükârda emirlerine 
geçtiği tarihten itibaren en geç on gün içinde 
Türkiye'deki yetkili bir bankaya satmaya 
mecburdur. » diyor Mirkelâmoğlu. 

Şimdi biz devam edelim evvelâ 14 ncü mad
de burada bitmiyor. Mirkelâmoğlu'nun nak
lettiği paragraf maddenin normal ve mûtat 
ihracat hakkındaki birinci parağfıdır. Yani dö
vizlerin yurda getirilmesi süresi üç ayı geç
miyorsa, esasen bu ihracat özellik taşıyan 
bir kredili ihracat değildir. Halbuki, söz ko
nusu ihracat banka garantisini haiz, kredi 
yoliyle yapılacaktır. İhracat rejimi kararının 
9 ncu maddesi, böyle bir ihracatı özellik taşı
yan bir ihracat olarak tavsif etmektedir. Bu 
mâruzâtımızın ışığı altında Mirkelâmoğlu'nun 
yalnız ilk paragrafını ele aldığı 14 ncü mad
denin son paragrafını tetkik edelim, son pa
ragraf aynen şöyledir : «Dış ticaret rejimin
de kabul edilen özel ihracat şekillerinde dö
viz getirme mecburiyeti ve süreleri ile ilgili 
esaslar, bu rejime uygun olarak Maliye Ba
kanlığınca tesbit edilir. » Maddenin hâdise
mizle ilgili hükmü bu. Peki, Mirkelâmoğlu 
veya Mirkelâmoğlu'nu dokûmante edenler bu 
paragrafı niçin görmemezlikten ve bilmemez-
likten gelirler ve yalnız gelirler ve yalnız hak
sız iddialarını ispata yarıyacağını sandıklan 
için hükümleri ele alırlar. 

Mirkelâmoğlu'nun biraz önce tekrarladığım 
beyanında, dövizlerin üç ay içinde yurda ge
tirilmesi mecburiyeti konduğunu ifade ettiği 
30 ncu madde ise Harice sağlanan hizmetlere 
tekabül eden dövizleri kapsar. Mal ihracı ile 
ve dolayısiyle hâdisemizle hiçbir ilgisi yok. Bu 
konuyu burada bitiriyorum. Yalnız şunu söy
lemek isterim. Başkalarını tenkide kalkışanlar 
en azından ciddîı samimî, hiç olmazsa dikkatli 
olmak zorunluğundadırlar. 

Mirkelâmoğlu bu ihracat için, ihracat reji
mi kararının öngörüldüğü şartlann yerine ge
tirilmediği görüş ve iddiasını tashih etmemek
te ısrar etmekte ve Maliye Bakanının muva
fakati alınmak suretiyle tesbit ve ilân edil
mesi gereken esaslar, yani yönetmelik nere
de, diye sormaktadır. Bir kere ben huzurunuz
da yaptığım konuşmada kredi yolu ile yapıla
cak bu ihracat için özel bir yönetmelik çıka
rılmıştır, demedim. Geçen konuşmamda arz et
tiğim veçhile, söz konusu tütünlerin banka 
garantisine müsteniden kredili olarak ihracı 
Koordinasyon Kurulunca, 29 . 4 . 1970 tari
hinde karara bağlanmıştır. Bilindiği gibi Koor-
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dinasyon Kurulunda Devlet Plânlama Teşki
lâtı, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve 
ilgili diğer teşekküllerin temsilcileri bulun
maktadır. Binaenaleyh, Devlet Plânlama Teş
kilâtının Maliye Bakanlığı m TI ve Ticaret Ba
kanlığının müspet mütalâaları bu Koordinas
yon Kurulu kararı ile tekevvün etmiş bulu
nuyor. 

Ticaret Bakanlığı tescile yetkili Türkiye 
Tütüncüler Federasyonuna ve Ege Tütün ih
racatçıları Birliğine Koordinasyon Kurulunun 
29 Nisan 1970 tarihli 50 sayılı kararına istina
den Tekel Genel Müdürlüğü, 1965 ilâ 1968 mah
sulü 10 000 ton tütünün serbest dövizle kredili 
olarak ihraçedileceğini kendilerine bildirmiş 
ve bilgi edinmelerini istemiştir, ihracat ma
mulleri mer'i ihracat Rejimi Kararma göre 
yürütülmektedir. 

Esasların ilân edilmemiş olması meselesine 
gelince: Tekel, elindeki stokların miktarını 
gelecek ihracat sezonu başında ulaşacağı se
viyeyi, bu stokların tevlidettiği ve ileride tev-
lidedebileceği problemleri ve devletimize tah
mil ettiği ağır külfetleri geçen konuşmamda 
arz etmiştim. Bugün için Türkiye'nin tütün 
stoku probleminde tekel elinde mevcut stok
lar, tüccar stoklarına nazaran çok daha ağır 
basmaktadır. Bu sebeple kredili ihracat yal
nız tekel elindeki tütün stoklarının tasfiye
sinde uygulanacaktır. Tüccar stoklarının tas
fiyesi için ise, başka tedbirlere tevessül edile
cektir. Yalnız, Tekel için uuygulanacak ve 
özel sektöre teşmil edilmiyecek bir tedbirin, 
genelliği olmadığı için, esasları ilân edilmemiş
tir. ilân şartını getirilecek tedbirlerin genelli
ğine bğh olmadan mütalâa ve bu suretle sa
tışın hukuM mesnetten mahram olduğunu 
iddia etmekte isabet olmadığı şüphesizdir. 
Aslında bu satışın Türk Parasını Koruma Hak
kındaki mevzuata ve ihracat rejimi kararına 
ayları olduğu iddiasının ilk ve asıl sahibi 
Sayın Mirkelâmoğlu değildir. Bu iddia kendi
sinin Cumhuriyet Senatosunun 75 nci birleşi
minde yaptığı ilk konuşmadan daha önce, Tür
kiye Tütüncüler Federasyonu ve Ege Tütün 
ihracatçıları Birliği tarafından da öne sürül
müş, hattâ bu gerekçe ile ihracata mâni olun
mak istenmiştir. İhracatçılar Birliği yaptığı
mız bu satışın tescilini yapmak istememiştir. 

Ticaret Bakanlığına müracaat etmek suretiyle 
satışın tescilini istememiz karşısında, almak
tan mahrum kalacakları parayı düşünerek 
zoraki bunu tescil etmişlerdir. 

Bu iki kuruluş da tütün tüccarlarının ku
ruluşudur. Mirkelâmoğlu benden tüccar men
faatine hizmet ettiğinin inandırıcı delillerini is
temektedir. Bu delilleri istiyen satın merkez
leri kendi seçim bölgesinde, yani izmir'de olan 
iki tüccar kuruluşun aynı konudaki iddiala
rı ile kendi iddiaları arasındaki şayanı hay
ret paralelliğin hatırlanması kâfidir. Şimdilik 
bu kadarla iktifa ediyorum. Ama madem ki ken
disi istiyor, sözlerimin sonunda bu konuya 
tekrar döneceğim. 

Sayın Mirkelâmoğlu, kredi yolu ile yapı
lan bu satış için garantiyi veren banka hakkın
da efkârı umumiyeyi bulandırmak maksadiy-
le, «bu banka o kadar mâruf ve meşhurdur ki, 
bir hayli zamandan beri ismini tesbit etmek için 
çaba gösterilmiş olmasına rağmen, hâlâ bunu 
başarmış değiliz, yetkililer de bu bankanın 
uluslararası piyasada itibarlı bir banka olduğu
nu doğruluyor yönde de değildir. Bu Banka
nın tabelâ bankalardan biri olduğu söylenmek
tedir. Kendisini bu bakımdan ismini açıklamı-
ya davet ediyournı» diyor. 

Bu noktada kendisine çok daha başka şe
kilde cevap vermek isterdim. Ama sadece ko
nuşmaları şahsını ilgilendirdiği için Yüce Se
natoyu bu mevzuda işgal etmek istemiyorum. 
Şimdi açıklıyorum arkadaşlarım. Bankanın adı 
Envestisyon uııd Hadels Banktır. Merkezi 
Frankfurt'tur. Sermayesi 61 milyon Doyç Mark. 
Rezervleri 30 milyon Doyç Mark. Mevduatı 
2 milyar 85 milyon Doyç Mark. 1943 yılında ku
rulmuştur. Muhabirleri, Bank Of America ve 
Dicez Manhattan Bank gibi dünyanın en büyük 
bankalarıdır. 

Bankanın itibarı hakkında bir tereddüdü
müz yoktur. Aslında kendisi de itibarsız bir 
banka ile böyle bir muamelenin yürütülmiye-
ceğini bilir. Ama bizi devletin alacağını, iti
barı olmıyan bir tabelâ bankasının söz ve ga
rantisine terketmişiz gibi gösterip zihinlerde 
istifham yaratmak için kasten böyle konuşu
yor. Sonra da bu kutsal çatı altında millî bir 
görev yapmanın yüce duygularından bahse
diyor. Ve çok daha da ileri gitmek suretiyle 
konuşmalarımızdan ötürü şahsımıza pervasız-
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ca hitabediyor. Biz Cumhuriyet Senatosunun 
76 ncı Birleşiminde Deyneımîıel pıyasaiarna 
Türk tütünlerinin en büyük rakibi Yunan tü-
tüniaridir. 'Yunanistan'ın stok tütünleri Dakı-
mından bize nazaran daha müsait halde bu
lunmasına rağmen, bu fevkalade teauiriere 
başvurmasının üaıvLiiat/te Lj.zım lîiracau sanaıan-
mızm oir kısmını kaşanmak ve o^zı piyasalardan 
T ark tütününü kovmak maksadına matuf oldu
ğunu ifade etmiş ve bu maksatla alman tedbir
lerden v.oiri olarak da 22 oin ton tütünün '-. u~ 
nanlılar tarafından çok ucuz fiyatla da satıl
dığını beyan etmiştik. Kendileri hülâsatan arz 
ettiğimiz bu beyanımızı, bu satışı haklı ve fay
dalı göstermek için ileri sürülmüş, asıl ve esas
tan mahrum iddialar olarak vasıflandırmakta
dır. 

Şimdi asıl ve esastan mahrum olan iddianın 
sahibi kimdir? Bunu vakıalara ve rakamlara 
dayanarak ortaya koyacağım. Eîirkelamoğia 
diyor ki, Yunanistan, tütünlerini bizim satış 
şartlarımızla kıyas edilmiyecek kadar iyi ko
şullar ve yüksek fiyatlarla satmaktadır. Tüccar
lar da aynı şeyi söylüyor. Şöyleki, stok tütün
lerini satarken sattıkları firmalara ayrıca 
yeni mahsul tütünlerinden de büyük bir mik
tarda satmalma şartım da kabul ettirmekle
dirler. Böylece bir yandan stok tütünlerini 
eritirken öbür yandan yeni sene mahsulü tü
tünlerinin de satışını garanti etmiş olmak
tadırlar. Bu noktada biraz duralım ve iddia
nın asimi araştıralım. Yunanistan'ın yapt'ğı, 
büyük mikyasta fiyat indirimi yaparak sat
tığı stok tütünlerini alan firmalardan mütaalnp 
sene mutat mubayaa miktarını azalmıyacağı 
hususunda bir centilmen sözü ve bir vait iste
mektedir. Bu va'din bir hukukî yönü olma
dığından ve alıcıları bağlıyamıyacrğmdan 
Yunanistan'ın tütün konusunda en yetkili orga
nı şikâyetçidir, iddia buradan galattır ve pra
tikte gayri varittir. Mirkeîâmoğlu elimde Yu
nanistan'ın İ983 - 1963 mahsulü stok tütün
lerinin satış fiyatı listesi bulunmaktadır, diye 
bu kürsüden bunu söylemiştir. Bu stok tütün
lerin satış fiyatı arasında Sayın Bakanın ifa
de ettiği gibi, 22 centlik bir satışa rastlamak 
mümkün değildir. Yunanlıların 22 cente sattık
ları tütünler bizim ihracedeceğimiz, yakaca
ğımız imha edilecek, ticari değeri yok farze-
dilen tütünlerdir, diyor. Sayın Mirkelâmoğlu'-

ııu bu konuda dokümante edenler bâzı bilgi
leri sakııyarak kendisinin gösterdiği sada
kaca ihanet etmişlerdir. G-eçen konuşmamda 
ara ettiğim gibi, 6 öüü ton 29 centten, 15 5Ü0 ton 
22 centten olmak üzere cem'an 22 Oüü ton tü
tün I'iusya'ya satılmıştır. Bu tütünler Mirke
îâmoğlu nun ifade ettiği gibi yakılacak, ıhma 
edilecek ticari değeri olmıyan tütünler de de-
ğiiair. Yunan Hükümetine 1 milyar 50 milyon 
Drahmi ye mal olmuştur. Satıştan elde edilen 
meblağ ise sadece 196 milyon Drahmiden iba
rettir. Bunun tamamen tahsili ise, ancak on 
sene sonra tamamlanmış olacaktır. 

işte hakikatin rakamlarla ifadesi budur. 
Kaynak da arz edeyim. Yunanistan'da neşre
dilen Kapliki Etütorisis isimli bir tütün mec
muası vardır ki, bu mecmua ayda bir çıkar 
ve sadece tütünle meşgul olur. Bu rakamlar 
tamamen oradan ahnmıştır. Ayrıca Ticaret 
Bakanlığının elinde buna ait dokümanlar mev
cuttur. 

Bir hususu nazarı dikkatinize arz ederim. 
Biz Yunanistan'da tahakkuk etmiş bir satı-
an fiyatından bahsettik burada. Mirkeîâmoğ
lu satışa arz edilen tütünlerin fiyat listesin
den bahsediyor. Bizim elimizde de kendimizin 
hazırladığı birtakım fiyat listelerimiz var, çok 
yüksek. Ama işin satışma geldiği zaman, el-
betteki bu fiyatlar satış fiyatlarına uymuyor, 
hiçbir zaman. Bunlar Mirkeîâmoğlu'nun bu
rada arz etmiş olduğu fiyat listesi ile aslın
da yapılan fiyat listesi birbirinden farklı şey
lerdir. Fiyat listelerindeki fiyatlar nihai de
ğildir. Ve satışı sez konusu partinin mikta
rına göre ayrıca bir tenzilâta tabi tutulmak
tadır. 

Diğer bir hususda 10 000 000 kiloluk satışı
mızın sanki tamamı 82 cent fiyatla satılmış 
gibi bir hava verilmek istenmektedir. Bu ka
tiyen doğru değildir. 

Sayın senatörler, söz konusu satış içinde 
yani, 1985 - 1968 tütünlerinin bu satışında fi
yatı 130 cente kadar değişen muhtelif tütün
ler de vardır. Bir konuşmayı kendi maksadına 
ve temayüllerine göre tahrif ederek cevap-
lıyan bir sat, hiç kimse hakkında gayri cid
dî olmak ve hilafı hakikat beyanda bulunmak 
iddiasını öne sürmek hakkına asla sahibola-
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maz. Mukabilinde harb gemisi, elektrik sant
ralleri ve fabrikalar alarak Rusya gibi, Çin 
gibi ekstra sahalara satmak suretiyle tütün 
stoklarını elden çıkarmayı tavsiye ediyorlar. 
Tavsiyelerine teşekkür ederiz. Bu çalışmalar 
zaten yapılmaktadır. Temas ve çalışmalara ait 
teferruatı açıklamakta beni mazur göreceği
nizi ümidederim. Şimdilik şunu arz edebilirim: 
Kurulacak demir - çelik tesisleri için Sovyet 
Rusya'dan temin edilen 45,5 milyon dolarlık 
kredinin 1970 yılı taksitinin 2,5 milyon dolarlık 
kısmı tütün ile ödenecektir. Bu miktar, aramız
da ikili anlaşma bulunan Sovyet Rusya'nın 
tütün kontenjanı dışındadır ve bu kontenjana 
ilâveten ihracedilecektir. 

Mirkelâmoğlu'nun iddialarına cevap ver
meye devam ediyorum. Diyor ki, «üzerinde dur
duğumuz tütün satışından evvel piyasamızın 
devamlı müşterilerinden olan Filip Morris 
Firması, 1967 mahsulü 1 milyon kiloya yakın 
tütünü peşin para ile ve 1 dolar 17 centten al
mak üzere tekel ile mutabakat yapmış bulu
nuyordu. Tam bu esnada Tekel idaresi Kâh
ya firması ile malûm ve meşum anlaşmasını 
ayarladı. - Ayarlamış -. Bunu haber alan Fiiip 
Morris firması derhal tekel ile yaptığı 1 do
lar 17 centlik anlaşmayı iptal ederek ihtiya
cını Kehaya firmasından temin etmek yoluna 
gitmiş bulundu. Sayın Bakan meseleyi gizle
mek gayretini göstermektedir. Bakanın bu ger
çeği gizleme gayreti de bu satışın karanlık, 
karışık yönlerinden birini teşkil etmektedir.» 
şeklinde bir beyanda bulunuyor. 

Sayın senatörler, bütün mesuliyetini tekab-
bül ederek kemali samimiyetle ve kesin ola
rak arz ediyorum. Tekel ile Filip Morris firma
sı arasında ne yazılı, ne de sözlü bir satış mu
tabakatı katiyen yapılmamıştır. Resmî veya 
özel her hangi bir görüşme de katiyen söz ko
nusu değil. Mutabakat yapılmışken, sonradan 
iptal edilmiş olması tam mânası iie hilafı ha
kikat bir iddiadır ve bir maksada da matuftur. 
Bir anlaşma yok ki gizlenmesi söz konusu ol
sun. Eğer bu beyanımı nakzedecek bir belge 
ve inandırıcı bir delil verebilirlerse, bir ger
çeği gizlediğimiz iddiasında ancak o zaman 
haklı olabilirler. Aksi takdirde bu satışın 
karanlık bir yönü olduğu iddiası muallâkta ka
lacak ve biz asıl karanlık ve bulanık olan bu 

asılsız iddia ve isnatların sahibinin maksadı
dır demekte haldi olacağız. 

Mirkelâmoğlu'nun diğer bir iddiası da şu: 
«Bakan bana verdiği cevapta bu satıştan el
de edilen 1 500 000 doları sanki Kehaya'ya ya
pılan 10 milyon kiloluk satıştan elde edilen 
peşin bir döviz meblâğ gibi göstermiştir. Hal
buki Kehaya'ya satılan tütünün tamamı kre
dilidir. Peşin kısmı yoktur» diyor. Alım satım 
mukavelenamesinin peşin tediye ile ilgili 2 mad
desini aynen arz etmek mecburiyetinde kalıyo
ruz. Avans matlablı 3 ncü madde şöyledir: 
Trans Kontinantal bu mukavelenin imzalandı
ğı tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde 
500 000 Amerikan dolarını avans olarak te
kele ödiyecektir. Bu avans bedeli 500 000 Ame
rikan dolarına eşidolacak, son partinin şevkin
de bedele ınahsubedilecek. 

İlk sevkiyata ait 1 milyon Amerikan dola
rının peşin ödenmesi matlaplı 4 ncü maddesi 
ise şöyledir: 31 Mayıs 1970 tarihine kadar ya
pılacak sevkiyata ait bedelin 1 milyon Ameri
kan dolarlık kısmı bankaya tevdi edilecek ve
saik mukabilinde tekele peşin olarak Ödene
cektir. Mukavelenamenin bu 2 maddesinin kap
sadığı tütünler satılan 10 000 tona dâhildir. Ve 
cem'an 1 500 000 dolar mukavelenamede der
piş edilen süreler içerisinde memeleketimize 
getirilmiş bulunmaktadır. Kimin gerçeklerin 
gizlediğini, tahrif ettiğinin ve hilafı hakikat 
konuştuğunun takdirini Yüce Senatonun değer
li senatörlerine bırakıyorum. 

Bu satış münasebetiyle bâzı iddialar ileri sü
rülerek yapılmak istenen şey, belli bir firmanın 
himaye edildiği intibaını uyandırmaktır. Bu 
satış destekleme stoklarını tasfiye çin düşündü
ğümüz ve uygulama kararında olduğumuz ted
birlerden sadece biridir. Bir firmaya tanınmış 
bir imtiyaz olarak değerlendirilmesinde asla isa
bet yoktur ve arkadaşlar böyle bir iddia da 
ayıptır, yazıktır. Bu firmaya tanınmış bir im
tiyaz olarak değerlendirilmesine imkân olma
dığı gibi, şimdi Yüce Senatonun huzurunda 
açıkça ifade ediyorum. Aynı şartlarla, aynı mik
tar üzerinden her hangi bir yabancı firmaya sa
tış yapımya amadeyiz. Nitekim bu konuda te
maslarımız ve tetkik etmekte olduğumuz tek
lifler de vardır. 

Konuşmacı, «Aracı vasıtasiyle kredili düşük 
fiyatla tütün satışları Türk tütüncülüğünün 
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başına büyük belâlar ve felâketler getirecek bir I 
keyfiyettir. Böylece stoklarımız erimiyecek, as
lında stoktan kredili ucuz tütün almaya alıştı
rılmış dış alıcılar cari piyasaya iştirak edip ye
ni mahsûl tütünümüzü değer fiyatına almak gi
bi avanaklığı hiçbir zaman ihtiyar etmiyecekler-
dir» diyor. Bu satışa ait Koordinasyon Kurulu 
Kararı 29 Nisan 1970 tarihînde alınmış, alım -
satım mukavelenames ise 8 Mayıs 1970 tarihinde 
imzalanmıştır. îhracat sezonu Mayıs ayı sonun
da fiilen kapanmış sayılır. Yani mukavelenin 
akdi tarihinden, ihracat sezonunun sona ermesi
ne bir ay kalmış bulunuyor. Şimdi Türkiye'nin 
bu tarihteki genel ihracatını tahlil edelim : 30 
Nisan 1970 tarihinde Türkiye'nin genel ihracatı 
61 286 tondan ibaret bulunuyordu. Halbuki 1 I 
yıl önce yani, 30 Nisan 1969 tarihindeki genel 
ihracatımız ise 16 735 ton fazlasiyle 78 021 ton
dur. özel sektörün ihracedeceği tütünler için 
faiz indirimi, vergi iadesi gibi kolaylıkların sağ
lanmış olmasına rağmen, ihracattaki bu gerile
meyi nasıl izah edeceğiz? Hiç şüphe yok M, Tür- I 
İriye'deki büyük stoklar dış alıcılar tarafından 
da bilinmektedir. Ve bu hal dış talebi frenle
mekte, istianeye sevk etmektedir. Dış alıcılar bu 
geniş stoklar muvacehesinde diledikleri tütünü, 
diledikleri zaman temin etmek imkânına sahib-
olduklarmı bildkleri için depolama ücretlerin
den, faizinden kurtulmak maksadiyle garekli 
tedbirler almaktadırlar. Bu birçok masraf ve 
külfetlere katlanıp tütünlerimizi depolarda bek
letmek yerine dış talebi harekete geçirip bu kül- I 
fet ve masrafın Devletin omuzuna yüklendği 
yükü imkân nisbetinde hafifletmeye çalışıyoruz. 
Eğer insafla düşünülürse bu satışın açık amacını 
inkâr etmeye imkân yoktur. 

Mirkelâmoğlu, «bu satışla dıştaki bir aracıya 
ve onun içteki müttefiklerine Tütk tütününün 
sırtından milyonlar kazandıran kendisidir» di
yor, benim için. Bu isnadın katî delillerini ver- I 
meşini istiyorum. İçteki müttefikler kimdir? 
Kim gayrimeşru olarak bir kuruş almıştır? En 
ufak bir bilgi varsa söylesin. îhbar telâkki edip 
tahkik edeceğim. Eğer bu delilleri vermezse ka
ranlık ve bulanık diye tavsife asıl lâyık olan hu
susun kendi maksat ve davrnışı olduğu ortaya I 
çıkacaktır. 

Devamla diyor ki, «Birincioğlu'nun kucağın
da can vermekte olan Türk tütüncülüğünü kur- | 

i tarnıak çabasındayız.» Evet, Türk tütüncülüğü 
bizim iktidarımızın kucağına can çekişir bir du
rumda gelmiştir. Bu doğrudur. Ama, sorumlusu 
biz değiliz, kendileridir. 1962 tatbikatının sıkın
tıları hâlâ devm etmektedir. Türk tütüncülüğü
nü kurtaracak tedbirleri almak bize nasibolmak-
tadır. Arz ediyorum, bir türlü kanunlaştırama-
dıkları yeni Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu bi
zim iktidarımız zamanında yürürlüğe girmiştir. 
Tütün üretimi alanlarının yeniden tesbiti için 
komisyonlar teşkil edilmiş, önümüzdeki günler
de çalışmaya başlamışlar ve imkânlar araştırıl-
maktdır. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri kanunu yü
rürlüğe girmiştir. Türk tütünü standardı çalış
maları son safhasına getirilmiştir. İhracatın bu 
standarda göre kontroluna imkân verecek mev
zuat yürürlüğe girmiştir. Son ekici tütün piyasa
sındaki tutumumuzun Türk ekicisi ile kamu 
oyundaki müspet hâtırası çok tazedir. Sonra da 
Mirkelâmoğlu çıkıp «Türk tütüncülüğü BMnci-
oğîu'nun kucağında can veriyor. Ben kurtarmı-
ya çalışıyorum» diyor. Mirkelâmoğlu'nun bu 
sözleri tütün piyasası zamanında ekicilere söy
lemesini çok arzu ederdim. Ama o zaman ken
disi meydanlarda yoktu. 

Şimdi Mirekelâmoğlu'nun ekici tütün piya
saları hakkındaki beyanlarına cevap vereceğim. 
Tekrar ifade ve iddia ediyorum ki, 1989 ürünü 
E^e ekici tütün piyasasında uygulanan fiyatla 
ve mubayaasının sevkü idaresi müstahsil için tat
minkâr olmuştur. Ekici Allah razı olsun demiş
tir ve bine yakın da telgarf çekmiştir. Mirke
lâmoğlu yine şikâyetçi. Türk ekicisi zannedil
diği kadar gözü kapalı değil. Olmıyacak duaya 
âmin demez. Fakat yapılan konuşmalarda Türk 
tütün ekicilerimiz daima kolaylıkla kandırıla-
bilen bir kütle olarak tavssif edilmektedir. Biz 
ise bunun aksini düşünüyor ve bu kürsüden 
Türk ekicisinin uyanık olduğunu iftiharla ifa
de ediyoruz. Burada bir hususu belirtmek iste
rim. Mubayaası yapılan 1969 mahsulü Ege böl
gesi rekoltesi takriben 108 milyon kilo olarak 
idrak edilmiştir, tfretimine başlanan 1970 mah
sulü tütün rekoltesi ise kuraklığa ve üretim 
miktarını kısıtlıyan şartlara rağmen geçen yı
lın rekoltesinden fazla olacağı tahmin edilmek
tedir. Peki, bu üretim artışı neden ileri ıgeli-

I yor? Sayın Senatör söyliyebttir mi M, «üretici 
I tatmin edilmedi.» Fakat inadolsun diye zararı-
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na daha fazla tütün üretmek istemektedir. 01- } 
maz... 

Sayın senatörler, harfleri bu kadar ters de
ğerlendirmeyi, Türk tütün ekicisini bu kadar 
yanlış anlamayı ve anlatmayı akıl ve mantık 
kabul etmez. «1962, 1963 te ortalama 10,50 -
12,00 lira arasında fiyat temin ettiklerini, teş
kilâtın mensuplarının bana bu hususu söyleyip 
söylemediklerini ve benim bu işi bilmediğimi 
soruyor.» Doğduğum günden beri tütüncülüğün 
içinde yoğrulmuş bir insanım. Bunun şahidi de 
Ağanoğlu'dur ve buradadır. O yılları çok iyi 
hatırlarım. Aslında Ege Bölgesi alım vasati 
fiyatı 1962 mahsulü 11,25 lira. 1963 mahsulü 
ise 934 kuruş olarak tahakkuk etmiştir. 1964 
mahsulü tüccar 664 kuruş, Tekel 757 kuruş, va
sati 696 kuruştur, kendi iktidarları zamanında. 
Bugün vasati fiyatımız 1969 da tüccar 850 ku
ruş, vasati fiyatı 881 kuruştur. 

Şimdi bu noktada durup bir de madalyo
nun öbür yüzünü çevirelim. 1963 - 1964 yılında 
Türkiye'nin ihraç ettiği yaprak tütün miktarı 
32.742 tona düşmüştür. Hiç görülmemiş birşey-
dir bu, bu kadar azalma. Bu rakam yaprak tü
tün ihracımızda uzun yıllardan beri vukua gel
memiş en düşük seviyedir, ölçüsüz tatbikatın 
derdini bugün bizler çekmekteyiz. Sene 1970, 
özel sektör elinde hâlâ 1962 mahsulü tütün var
dır. Eu yüzden sönen ocaklar. Samsun'da inM 
tütmeyen bacalar vardır. Temin edilen muhte
lif imkânlara rağmen bu tütünlerin tasfiyesi hâ
lâ mümkün olamamıştır. Tütün stokları, tütün
cü çevreleri ve hükümetleri düşündüren ağ;/ 
bir problem teşkil etmektedir. Bunu bir poli
tik mesele haline getirmemek lâzımdır. 

işte sitayişle yadettikleri tatbikatın netice
leri bunlar olmuştur. 1969 mahsulü ekici piya
salarında tütününü satmak üzere Tekele mü
racaat eden - burası gayet calibi dikkat - ekici
lere fiyatları teker teker söylenmiştir. Aslolan, 
ekicinin devlet namı hesabına destekleme mu
bayaası yapan müessesenin yani tekelin garan
ti fiyatını piyasa açıldığında satıştan önce öğ
renmesi ve tütünü değerinin altında satmak 
tehlikesinden korunmasıdır. 

Beni istifaya davet ediyor. «Böyle birşey 
yazılmamıştır» diyor. Ben o zaman söyledim; 
tekrar da söylüyorum. Açık konuştuk; fiyatları 
bildirdim. Yazılması için emir verdim. Ama va

tandaş Hükümete rpimat etti de yazdırmadı. 
Bunda benim kabahatim ne? 

Biz bu sene ilk defa ekici tütün piyasala
rına bu uygulamayı titizlikle tatbik ettik ar
kadaşlarım. Arzu eden ekicinin ziraat kontrol 
cüzdanına fiyatın yazılması hususunda ilgilile
re tarafımdan bizzat talimat verilmiştir. Yine 
tertipte İsrar ediyorlar. Mirkelâmoğlu bir kı
sım ekicilerimizin, Tekelin fiyatını ziraat kon
trol cüzdanlarına yazdırmamış olmalarını kötü
ye yormuş; hiç olmazsa ekicilerimizin Tekele 
olan itimadının bir işareti olarak değerlendir
mek hakşinaslığını bile gösterememiştir. 

Mirkelâmoğlu sözlerinin sonunda bâzı sual
ler tevcih etmektedir.. 

Maruzatıma son vermeden önce bu sualleri 
cevaplandırmak istiyorum. Benden, bâzı çevre
lerden yana olduğuna dair deliller istemiştir. 
Şimdi arz ediyorum. 

«Bu satışın 10 milyon değil, 50 milyon kilo 
olduğu söyleniyor» diyor. «Bana doğru mudur?» 
diyor. Cevap; doğru değildir. 

Trans kontantinal ile 10 milyon kilo için mu
kavele aktedilmiştir. Fakat aynı şartlarla değil, 
50 milyon, 150 milyon kilo tütün daha satmaya 
hazırız. 

Diğer bir sorusu da şudur; «Halen İzmir'de 
Tekel'in depolarında Trans Continental Lif To-
bako'ya satılan bu tütünlerden bir kısmının ba
kanın yalanlamalarına rağmen Japonya'ya sevk 
hazırlıkları yapılmaktadır. Bunlardan haberin 
var mı?» diyor. Şimdi bu noktayı ehemmiyetle 
nazarı dikkatinize arz etmek istiyorum. Bu tü
tünlerden bir kısmının Japonya'ya sevk edilip 
edilmiyeceği bana yalnız Ege Tütüncüleri Birli
ği yetkilileri tarafından, birliği ziyaret etmeye 
gittiğimizde söylenmiştir ve bu husus sorulmuş
tur. Kendilerine mukavelenin biraz sonra arz 
edeceğim ilgili maddesini okudum. Millet Mec
lisinde ve Senatoda böyle bir beyanda ve ya
lanlamada da bulunmadım. Mirkelamoğlu'nun 
bunu nereden öğrendiği ve konuşmaları için lü
zumlu malûmatı kendisine hangi çevrelerin ver
diği böylece kendiliğinden, ibret verici bir tab
lo olarak, meydana çıkmaktadır. Mukavele sa
tılan tütünlerin Uzak Şark'a ve bu meydanda 
Japonya'ya ihracı ile ilgili madde de şöyledir: 

Madde 7. Trans Continental, bu mukavele 
gereğince satılan tütünleri Japonya, Güney 
Kore, Tayvan ve Taylant hariç her hangi bir 
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memlekete satmak hakkını haizdir. Bu 4 mem- ı 
lekette yapacağı satışlar Tekelin acentası olan 
International Commercial kanalı ile ifa edecek
tir. Bu acentamn Tekelle arasındaki münaMt 
anlaşmadaki haklarının mahfuz olduğunu Trans j 
Continental da kabul eder. S 

Bu maddenin müteakip kısmı yok farz edi
lerek izmir'de Tütün ihracatçıları Birliğinde 
okuduğum metnin ilk paragrafı ele almıyor ve 
Bakan bu tütünlerden bir kısmının Japonya'ya 
ihraoedileceğini yalanlamıştır. Halbuki, bir kıs
mı Japonya'ya sevk edilecek deniliyor. Mesele I 
bundan ibarettir. Bu durum muvacehesinde iş- t 
lerine geldiği gibi yorum yapıp Bakanı yalan
lamalarına rağmen tütünlerin bir kısmı Japon
ya'ya gidiyor demek samimiyetsizliğin ta ken
disidir. Bundan önce yaptığım konuşmada açık
ladığım gibi, Tekel'den 10 milyon kilo tütün 
almış olan firma, yaprak tütün ihracatı ile işti
gal eden bir firmadır. Sigara imalcisi değildir, 
bu tütünleri muhtelif memleketlere sevk etmek I 
mak^adivle aldığı mukavelenin akdi sırasında 
da bilinmekte idi. Kaldı ki, bir miktar tütünün 
Japonya'ya ihracedilecek olmasının mahzuru 
değil, ancak faydası da var, Japon piyasası 
Şark tütünleri için gelişme istidadı gösteren bir 
piyasadır. Nitekim bu sene 16 600 kilo mamul 
sigara gönderdik ve Japonya'da büyük rağbet 
buldu. Bu önemli pazarı kazanmak ve Yunan 
tütünlerine tekaddüm etmek için her çareye 
başvuracağız. Zannederim ki, hiçbir insaf sahi
bi bunun Türk tütüncülüğünün aleyhine oldu
ğunu iddia edemez. 

Sayın Mirkelâmoğlu Tekel ile Trans Conti
nental firması arasındaki alım - satım anlaş
masının imza olunan metnini açıklayıp açıklı-
yamıyacağımı sormaktadır. Sayın senatörler 
aynı talep Türkiye Tütüncüler Federasyonu ve 
Ege Tütün ihracatçıları Birliği tarafından da 
ısrarla öne sürülmüştür. Yunanistan'ın arayıp 
da öğrenemediği noktalardan birisi de budur. 
Hattâ bu teşekküller, mukavelenin metnini ele 
geçirebilmek için bu metin kendilerine verilme
dikçe ihracedilecek tütünlerin tescilini yapma- I 
maya dahi teşebbüs etmişlerdir. Tüccar kuru
luşların talebi ile Mirkelâmoğlu'nun talebi ara- I 
sındaki paralelliği nazarı dikkatinize arz ede
rim. Türk Tütüncülüğünün menfaatini düşüne
rek rakip memleketlere imkân kazandırmak [ 
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için mukavelenin metninin açıklanması talebin
de ısrar edilmiyeceğini ümidederim. Mirkelâm
oğlu; «Sayın Bakan bizi tüccar menfaatine hiz
met etmekle suçlamaktadır. Bu iddiasının inan
dırıcı delillerini vermelidir» diyor, işte en bü
yük delilini verdim. Devam ediyor... Yüce Sena
tonun huzurunda Mirkelâmoğlu'nun bu arzusu
nu yerine getireceğim ve devam edeceğim. 
24 . 2 . 1970 tarihli Ekonomi Gazetesinde yer 
alan Ege Tütün İhracatçıları Birliği yetkilileri
nin beyanı aynen şöyledir: «Tekel, elindeki tü
tünleri Avrupa piyasalarına ucuza satarak özel 
sektörün ihracat gücünü kırmaktadır.» Yani biz 
tütün satamıyoruz demek istemektedirler. 
24 . 2 . 1970 tarihli Demokrat izmir Gazetesin
den okuyorum; «Ege Tütün İhracatçıları Birli
ğinin Pazartesi günü yapılan genel kurul top
lantısında konuşan birlik başkanı Tekelin elin
deki eski tütünleri yok pahasına ihracetmesi-
ni yermiş ve tüccarın siparişlerinin her yıl ek
silmesine sebebftlan Tekelle ciddî bir mücadele
ye başlamanın zamanı gelmiş ve geçmiştir de
miştir.» 6 Haziran 1970 tarihli Ticaret Gazete
sinden okuyorum; tütüncüler daha sonra Teke
lin eski tütün satmasından yakınarak, Tekelin 
ucuz fiyatla esM senelerin tütününü satması ile 
alıcılarımız bizden tütün alımını keseceklerdir. 
Bu nedenle ekici piyasasına ya hiç, ya da iştah
sız gireceğimizden yükün ağırlığı Tekele kala
caktır. Tekel de bu kadar tütünü ihracedemiye-
ceğinden her sene yeni sezona büyük bir stokla 
girecektir. Stokların da bu şekilde tasfiye edil
mesinden dış alıcılar Türkiye'den istedikleri an 
tütün temin edebileceklerine güvenerek ucuz fi
yatla ihtiyaçları kadar tütün alma yoluna gi
deceklerdir. Hiçbir alıcı firma istediği an tü
tün alabilme imkânı varken, önceden yüksek fi
yatla tütün alarak parasını bağlamaz ve depo 
masrafı yapmaz. Tütünlerin tasfiyesi Yunanis
tan gibi yeni piyasa istikrarını bozmıyacak şe
kilde yapılsın şeklinde konuşmuşlardır. Bunlar 
tüccar kuruluşların yetkililerinin muhtelif ga
zetelerden alınmış beyanlarıdır. 

Şimdi Sayın Mirkelâmoğlu'nun Cumhuriyet 
Senatosundaki son konuşmasına tekaddüm eden 
günlerde izmir'e yaptığım bir seyahatte Ege 
Tütün ihracatçıları Birliği yetkililerinin Trans 
Continental Şirketine yapılan satış hakkında 
bana yaptıkları müracaatın anahatlannı hu
lasaten arz ediyorum. 
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1. — Bu satış tütüncülüğümüze bir darbe 
olmuştur. 

2. — Bu tütünler klasik müşterilerimize de 
satılacak ve bu hal aleyhimize olacaktır. 

3. — Filip Moris Firması Tekelle daha önce 
mutabık kaldığı tütünleri almaktan bu satış se
bebiyle vazgeçmiş. 

4. — Trans Continental satın aldığı tütünle
rin bir kısmını Japonya'ya ihracedecekmiş. 

Sayın senatörler, Mirkelâmoğlu'nun talebet-
tiği delilleri hulasaten arz etmiş bulunuyorum. 
Açıkça görülmektedir ki; Mirkelâmoğlu Teke
lin izlediği politika hakkındaki tüccar teşekkül
leri görüşünü ve Ege Tütün İhracatçıları Birli
ğinin, Tekelin son satış hakkındaki şikâyetleri
ni aynen benimsiyerek Yüce Senatoya getirmiş 

bulunmaktadır. Millet Meclisinde ve ekici önün
de; «Türkiye'de tütün tüccarı yoktur; komüs-
yoncu, aracı, kapkaççı vardır. Tütün ihracatı 
devletleştirilmelidir» diyen siyasi teşekküle 
mensup bir senatör, Cumhuriyet Senatosunun 
huzuruna çıkıp tütün tüccarlarının iddia ve ta
leplerinin haklı olup olmadıklarını hiç nazarı 
itibara almadan aynen tekrarlıyor ve sonra da 
benden tüccar menfaatine hizmet ettiğinin inan
dırıcı delillerini istiyor. Başka hiçbir şey ilâve 
etmiyorum. Takdiri Yüce Senatoya bırakıyo-

| rum. Sizi işgal ettiğim için özür dilerim. Saygı-
I lanmı sunarım. 
] BAŞKAN — 8 . 7 . 1970 Çarşamba günü sa

at 15,00 te Birleşik Toplantı yapılacağını Ge
nel Kurulun bilgilerine sunarım. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâzı
larına izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Önergeler vardır, sunuş olarak 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 6 . 7 . 1970 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım mazeretine binaen 25 . 6 . 1970 tari
hinden itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri öz-
dilek hastalığına binaen 15 . 6 . 1970 tarihinden 
itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Halil Go-
ral hastalığına binaen 23 . 6 . 1970 tarihinden 
itibaren (27 gün) 

Cumhurivet Senatosu Kırşehir Üvesi Halil 
özmen hastalısına binaen 25 . 6 . 1970 tarihin
den itibaren (20 gün) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin adlarını ayrı 
ayrı okutarak izinlerini oylarınıza arz edece
ğim. 

Cumhurivet Senatosu istanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım, mazeretine binaen, 25 . 6 . 1970 tari
hinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Sayın Yıldınm'ın 20 gün izin
li sayılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri öz-
dilek, hastalığına binaen, 15 . 6 . 1970 tarihin
den itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Sayın özdilek'in belirtilen gün
lerde izinli sayılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi Halil Go-
ral, hastalığına binaen, 23 . 6 . 1970 tarihinden 
itibaren 27 gün. 

BAŞKAN — Sayın Goral'ın belirtilen gün
lerde izinli sayılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
özmen, hastalığına binaen, 25 . 6 . 1970 tarihin
den itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Sayın özmen'in belirtilen gün
lerde izinli sayılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2, — C. H. P. kontenjanından Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân komisyonlarında mün
hal bulunan üyeliklere Zonguldak Üyesi M. AU 
Pestilci'nin aday gösterildiğine dair Grup Baş
kan vekili tezkeresi. 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır

ana ve imar, iskan Komisyonundan istifa eden 
Elazığ Senatörü Salim Hazerdağlı'nın yerine 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Sayın 
Mehmet Ali Pestilci aday gösterilmiştir. Gere
ğini rica ederim. 

C. H. P. Cumhuriyet 
Senatosu Grupu 

Başkanvekili 
Fikret Gündoğan 

İstanbul 

BAŞKAN — Sayın Pestilci C. H. P. konten
janından önergede ifade edilen yere aday ola
rak gösterilmiş bulunmaktadır. Yer C. H. P. 
kontenjanına aittir, başka aday yoktur. Gelene
ğe uygun olarak işari oyla yapılması mümkün
dür. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kasım Gülek'-
in Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonundan 
istifası. 

BAŞKAN — istifa yazısını okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Kamu iktisadi Teşekkülleri Komisyonundan 

istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kasım Gülek 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Finansman, Emlâk Vergisi ve 444 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinde değişik
lik yaılmasma dair kanun tasarılarını görüşmek 

üzere, Genel Kurulun 9 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren her gün saat 10 - 13 ve 15 - 19 arasında 
çalışmasını istiyen Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı Yiğit Köker'in önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazık kanun tasarı ve tekliflerini 

görüşmek üzere Genel Kurulun 9 Temmuz 1970 
Perşembe gününden itibaren her gün saat 10 -13 
ve 15 - 19 arasında çalışması hususunda karar 
ittihazını arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 
Ankara 

1. — Finansman kanunu tasarısı, 
2. — Emlâk Vergisi kanun tasarısı, 
3. — 444 sayılı Kanunun birinci ve ikinci 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi. 

BAŞKAN — Yüksek Heyete bir hususu arz 
etmek isterim. Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı Cumhuriyet Senatosu çalışmalarını düzenle
mek için siyasi parti gruplarını ve grupları ya
rınki Çarşamba günü saat 10,30 da Danışma 
Kurulu olarak toplantıya çağırmış bulunmakta
dır. Sayın Köker, önergesinde ise bâzı kanun 
tasarıları Tim görüşülmesi için yeni bir düzen 
tanzimini istemektedir. İzin verirseniz beraber 
görüşülmek üzere önergenin icabını Danışma 
Kurulundan sonraya bırakalım. 

Sayın Yiğit Köker muvafakat ediyorlar mı? 
Etmeseler de bu hususu Yüksek Heyetin oyları
na arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4 .— SEÇİMLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır. Ancak Anayasa gereğince Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı seçimi ön safta gelmektedir. 
Bu sebeple izin verirseniz, Başkanlık, hiç ol
mazsa İM tur Başkan seçimini denemek ister. 
Ama Genel Kurul Anayasa gereği olan bu seçi
min tehiri yolunda bir teamül gösterir ise öner* 
geyi o zaman okuturum,, 

BAŞKANLIK şeşimi Anayasa gereğidir. Bu 

sebeple Başkanlık seçimini iki tur denemek zo-
runluğu vardır. 

Tasnif heyetini seçiyoruz. Sayın Süersan? 
Buradalar. Saym Deliveli? Yoklar. Sayın Or
han Tuğrul? Yoklar. Sayın Karayiğit? Yoklar. 
Sayın Sami Turan? Yoklar. Sayın Betil? Bura
dalar. Sayın Ortaç? Buradalar. 

Tasnif Heyeti : Sayın Süersan, Sayın Betil, 
Sayın Ortaç. 

Zarf ve kâğıtlar dağıtılsın 17 nci turu yapa
cağız. 
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ÜLEN İŞLER 5. _ GÖRÜŞ 

1. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince Kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Sosyal İsler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/194; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (S. Sayısı: 1453) 
(D 

BAŞKAN — Yüksek Heyet kabul ederse 
tasnif sırasında 274 sayılı Kanunun diğer işler
den önce görüşülmesini istiyen bir önerge var
dır, bu önergeyi kabul buyurduğunuz takdirde 
274 sayılı Kanunun görüşülmesine geçeriz.. 

FÎKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — imkân 
var mı Sayın Başkan? Gayriciddî olur... 

BAŞKAN — Hayır, gayriciddî olmaz. Bilâ
kis tasnif zamanını beklemek Cumhuriyet Se
natosunu boşuna bekletmekten ibarettir. Bu se
beple... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oyladığım zaman söz 
istersiniz, konuşursunuz. 

274 sayılı Kanun teklifinin diğer işlerden 
önce görüşülmesi hususunda bir önerge vardır, 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 3 ncü bölümünde bulunan 1453 

4. — SEÇİMİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle oylan 
toplatacağız. 

(Ad okunmak suretiyle oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 

(1) 1453 S. sayılı basmayazı 2.7. 1970 ta
rihli 86 ncı Birleşim tutan ağın dadır. 

sıra sayılı kanun tasarısının diğer bütün işlere 
takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Seyf i öztürk 

BAŞKAN — İkisini birbirinden ayıracağız. 
Bu 274 sayılı Kanunda yapılacak değişikliğe 
ait bir kanun teklifinin gündemde bulunan di
ğer işlerden önce görüşülmesidir. Bu kabul edil
diği takdirde Başkanlığın teklifi vardır. 

274 sayılı Kanun teklifinin gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer bir hususu teklif ediyorum. Leh 
ve aleyhinde konuşma yapılabilir. Tasnif sıra
sında 274 sayılı Kanun teklifine ait görüşmele
rin yapılması hususundadır. (A. P. sıralarından 
«iki tur yapılacak, lüzum yok» sesleri) İM tur 
yapılacak, lüzum yok diyor arkadaşlarımız. 

Sayın Betil siz de aynı görüşü mü savuna
caksınız? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet. Yalnız Sa
yın Başkan ad çekmek suretiyle beni tasnif ko
misyonuna seçtiniz. Ben 274 sayılı Kanunda ya
pılacak değişikliğe komisyonda muhalefet et
tim. Şimdi de tasnif komisyonuna seçildim, bu 
kanun için söz de istedim, İM vazifeyi nasıl ya
pacağım? 

BAŞKAN — TaMp de etmek istiyorsunuz. 
Genel Kurul ve üyelerin teklifleri haklı ve ye
rindedir. Bu sebeple Başkanlık teklifinden vaz
geçmiştir. 

R (Devamı) 

üye? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

17 nci tur seçimlerinin sonuçlarını arz ediyo
rum. 

Yüksek: Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (102) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı üyeler nisalarında 
gösterilen oylan almışlardır, 
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Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Orhan Süersan Cahit Ortaç 

Üye 
Zihni Betil 

1. ibrahim Şevki Atasağun (50) 
2. Celâl Ertuğ (22) 
3. Selâhttin Cizrelioğlu (29) 
4. Macit Zeren (1) 

BAŞKAN — Adaylardan hiçbiri gerekli oy 
çoğunluğunu temin etmemişlerdir. 

18 nci tura başlıyoruz; zarf ve kâğıtlar da
ğıtılsın. 

18 nci tur için isimler okunuyor. 
(Ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın üye
ler? (Var sesleri) 

Oylarını kullanmıyan sayın üyeler? Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 
yapılan oylama sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (94) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Orhan Süersan Cahit Ortaç 

üyo 
Zihni Betil 

1. İbrahim Şevki Atasağun (49) 
2. Celâl Ertuğ (İD) 
3. Selâhatin Cizrelioğlu (23) 
4. Hıfzı Oğuz Bekata (1) 
5. Boş (2) 
BAŞKAN — Görülüyor ki, oyların dağılış 

şekline göre adaylardan hiçbirisi bugimMi bir
leşimde gerekli çoğunluğu sağlıyacak bir ü ılt 
vermemektedir. Bu sebeple, Yüksek Heyet izin 
verirse, Başkanlık seçimini gelecek birleşime bı
rakmak suretiyle gündemimize devam edelim. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

1. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
hu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
•ve Adalet, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4 er üye alnımak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (3îillet Mec
lisi 1/194; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (S. 
Sayısı : 1453) (Devamı) 

BAŞKAN — Gündemimize devam ediyoruz. 
86 nci Birleşimde alman karar gereğince, ta

sarıya ait Komisyon raporunun okunması cihe
tine gidilmiş, tümü üzerinde Sayın Ersü, Sayın 
Çumralı konuşmuşlardı. Grupları adına Sayın 
Fikret Gündoğan ve Sayın Ömer Ucuzal söz al
mışlardır. Söz alan sayın üyelerin isimlerini 
«okuyorum : 

Sayın Hazer, Sayın İsmen, Sayın Küçük, 
Sayın Madanoğlu, Sayın Koksal, Sayın Sökmen 
ile, Sayın Güvenç söz sırasını değiştirmişler; Sa
yın Güvenç, Sayın Sökmen, Sayın özden, Sayın 

Altan, Sayın öztürk, Sayın Gürsoytrak, Sayın 
Betil, Sayın Yıldız, Sayın Gümüşoğlu, Sayın 
Tuna, Sayın Rendeci söz istemişlerdir. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Gecen 
birleşimde Başkanlık yapan arkadaş okuduğun
da ismim ikinci sırada idi. 

BAŞKAN — İkinci sırada Sayın Tokoğlu'-
nun elyazısı ile tesbit ettiği listede ikinci olarak 
Sayın ismen var. Biraz önce okuduğum listede 
Sayın Altan 9 ncu sırada idi, burada da aynı. 
Yani, daha önce Sayın Başkanın tensibettiği, 
elyazısı ile tevdi ettiği sırayı okumuş bulunuyo
rum. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; ne kadar çaba sarf edersek ede
lim, çalışma düzenimizi, çalışma konularımızın 
ağırlığı ile orantılı olarak gerekli cidiyet, - Bu 
kelimeyi bilerek kullanıyorum. - İçine soka
mıyoruz. İşte 274 sayılı Kanun adı ile anılan 
ve ülkemizde çok önemli etki ve tepkileri 

VJ — 
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olan ve bundan sonraki çalışma hayatımızda 
daha nice nica etki ve tepkileri olacak olan bir 
kanunun müzakeresi, önce üç bakanın bir bu
çuk saat bu kürsüyü işgali, sonra sonucu ön
ceden belli Senato Başkanı seçimi turları ve 
nihayet, saat 17,00 bütün memleketin şu an
dan itibaren kominikasyon imkânlarının kesil
diği nazarı itibara alınırsa, biraz evvel söyledi
ğim çalışma düzenimizin gereği gibi mükem
mellik arz etmediğini ispat etmiş oluruz. 

Gönlüm onu arzu ederdi ki, şimdi bu sıra
larda yasama görevi ile ödevli olan bütün sena
tör arkadaşlarım, localarda işçiler, işverenler, 
daha buna benzer bu işle ilgili kimseler bulun
sun. Ama, o haldeyiz ki, böylesine bir imkâna 
çok dsğerli Yasama Meclisimizin kavuşması 
mümkün değil. Nasıl olmasın? Kimyada meş
hur birkaç renk vardır; Prusya Mavisi, Endigo 
kırmızısı gibi. Şimdi bir Senato olarak bir renk 
icadettik; Senato beyazı. Ne kadar kanun tasa
rısı gelmişse, hemen hemen hepsi, şu elimdeki 
gibi bir tarafında Millet Meclisinin kabul etti
ği metin, öbür tarafta Cumhuriyet Senatosu 
komisyonunun kabul ettiği metin; bembeyaz. 
Buna Senato beyazı demek yerinde olur kanı
sındayım. Bunu biz icadettik. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhalefet şerh
leri var. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Çok özür dilerim Sayın Be-
til, elbetteki ben rapora muhalefet şerhini ifade 
etmek istemedim, yalnız metnin sağ tarafının, 
yani Senatoca doldurulması gereken kısmının 
bembeyaz olduöğunu ifade ettim. Sadece bu ka
nunda değil, bu bizim Senato beyazı, hemen he
men bu sene bütün kanunlarda böyle oldu. Ve 
tahsisen kanun tekliflerini ve kanun lâyihala
rını Genel Sekreterden istedim, bunların 
% 99,9 böyle olduğunu gördüm. Bu Senato için 
hüzün verici bir şeydir. Bunu bir üstünlük saiki 
ile söylemiyorum, ama yasama meclislerinde bu 
kabul davranışların faydası olmadığını söyle
mek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 274 sayılı Kanun bu 
Mecliste konuşmaya başlamamı istiyorsanız, bir 
önemli şartımı size ifade etmeme müsaade etme
nizi rica edeceğim. Diyeceksiniz ki, bu şartlı mı 
olacak? Hayır. Çünkü, bu kanun dolayısiyle 
burada yapılacak müzakereler özellikle C. H. 

P. sini temsil ettiğimiz için pek hususi bir mü
zakere tarzı içinde cereyan edecektir. Eminim 
ki, kanunun kendisi, özü, taallûk ettiği düzen
leme sahası bir tarafa itilecek, iki büyük spe
külatif faaliyet önsafı alacak. Biri, bu kanun 
sebebiyle istanbul'da ve Kocaeli'nde yürüyen 
işçilerin ve o işçileri yürütenlerin bilmem ne-
menem kominist oldukları, bilmem hangi ra
pordan, hangi belgeden okunarak kürsüye ge
tirilecek ve bu kürsü, kominizin fobisinin teh
didi altında kalacak. Hiç kimse de bu menfur 
suçlamanın ve bu menfur hareketine, tabiî mü
dafii çıkmıyacak. Müdafii çıkılmadığı içindir 
ki, böylesine korkutmalar ve ürkütmeler yü
zünden kanunun özü bir tarafa itilecek. Bu 
kürsüyü serbest hale getirmek gereğine inanı
yorum. İstirham ediyorum, bana yardımcı olu
nuz. Şimdi, ben size söylüyorum; bütün bildik
lerimi, anladıklarımı Parlâmento üyesi olarak 
kominizm, antikominizm, sosyalizm, kapitalizm, 
ne «izm» olursa olsun, burada söylemeye im
kânım ve mecalim var. Eğer Sayın Bakan, - Çe
kingenlikten söylemiyorum. Biraz evvel arz et
tiğim gibi kürsü masuniyetini temin etmek için 
söylüyorum. - böyle bir fobi altında tutmıyacak-
sa ben de bunun ne teferruatına gireceğim, ne 
müdafaasına gireceğim. Asla onu elime almıya-
cağım. Asla bunun istitalelerini, uzantılarını 
dile getirmiyeceğim. Meselâ, burada istanbul'
daki hareket ayaklanma mıdır, değil midir? 
Münakaşasını almıyacağım. Bunu yapmıyaca-
ğım. Çünkü, o takdirde biz, eski tâbiri ile bir 
medrese anlayışı içine girmiş olacağız. Ayak
lanma nasıl olur? Ayaklanmayı yapan sınıf, 
kütle veya toplum parçası ayaklanmayı ne mak
satla yapar? İstanbul'daki hâdiseler, ayaklan
ma dendiği zaman belli bir gayenin elde edil
mesi için ayağa kalkmış bir sınıfın hareketi mi
dir, değil midir? Yoksa, bir prcmenat ama, so
nu kanlı bitmiş bir gezinti midir? Böyle müna
kaşalara girmiyeceğim. Çünkü, iyi biliyorum 
ki, o takdirde biz burada bu kanunu değil, bu 
kanun sebebiyle çıktığı iddia edilen hâdisele
rin bir nevi spekülâsyonunu yapacağız. Bu ise, 
bu kanunun doğru anlaşılmasına, faydalı veya 
zararlı olduğuna kanaat getirmemize mâni olur. 
Yani, tam bir fikre sahibolmamızı önleyici, 
zararlı musallatlardan biri olan, biraz evvel arz 
ettiğim, birtakım tehditlerin buraya getirilme
mesini riea ediyorum, 
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ikinci bir hususu, açık yürekle, hiçbir çe-
kingesi olmıyan bir insan sıfatiyle, bir şuurla, 
bir partinin temsilcisi olarak arz ediyorum; bu 
kanun eğer işverenle, işçi arasındaki münase
betleri düzenlemede bir belli sınıfın Türkiye 
şartları içinde çıkarlarını düzenlemek aracı 
olarak dosdoğru yörüngeye oturulmak isteni-
yorosa, mensubolduğum partinin veya bu kanun 
teklifini veren kişilerin veya Hükümetin veya 
başka bir partinin insanlarının şu zamanda 
böyle bu samanda böyle hareket etmiş olma
larını bir üstünlük unsuru olarak kulanmıya-
Jım. Çünkü, bu, o kanunlardandır ki, burada 
partiler elbette ki genel siyasi tutum ve anla
yışlarını muhafaza ederler. Ama burada par
tiler kendilerinin üstüne çıkmaya, kendilerini 
aşmaya ve geçmeye mecburdurlar. Çünkü, bu 
kanun ciddî olarak ülke nizamını ilgilendiren 
bir kanun, genel nizamı ilgilendiren bir kanun 
niteliğindedir. 

Bütün işçi - işveren münasebetlerini, ne ka
dar yaşıyacaksa o müdet içerisinde, «yazıldığı 
gibi yapılsın» Firavun emri misali, düzenli-
yecektir. O takdirde, siz partinizin veyahut 
ben partimin şu veya bu hususi anlayışını illâ 
bu kanun madeleri içine açıktan veya gizliden 
sıkıştırmak, sokuşturmak temayülünde ya da 
açıkgözlüğünde bulunmamam lâzım. 

Ve onun için ne Adalet Partisi Hükümeti
nin getirdiği kanunun yararsızlığı üzerinde şid
detle onların politikalarını, başka kanunlarda, 
başka yerlerde olduğu gibi, şiddetle yanlış bir 
politika şeklinde değil, üzerinde durulması dü
şünülmesi ve hattâ elden gelse fevkalâde has
sas bir ölçü içinde bu kanunun düzenlenmesi 
gerektiğine davet ederim. 

Hiçbir politika aracına dayanarak şu veya 
bu hareketlerimizi bir başka biçimde göster
mek çabasında değilim. Sizi bütün içtenliğimle 
ve partimin mânevi şahsiyeti ile temin ederim 
ki, bu kanunun tesirleri bakımından yapacağı
mız münakaşalarda kendi kendimizi geçmeye, 
aşmaya veya olumlu olumsuz hareketlerimizi 
siyasi çatışmaya bulunmaz, paha biçilmez bir 
fırsat gibi 'telâkki etmeye mezun değiliz ka
nısındayım. 

Buna öyle inanıyorum ve bu vazifeyi öyle 
ifa etmeye çalışacağım. 

— 59 
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işte sevgili arkadaşlarım, saatin beşinde de 
oisa, samimî ve içtenlikle ricam budur. Bura
ya yeni Mc Carty'cilik, Mc Carty'cilik usulle
ri ile veya partilerin eski ve yeni tutumları ille 
gelip de bu kanunun özünü kimsenin anla-mıya-
cağı, saptırmak anlamına gelen faaliyetlerde 
bulunmamaya gayret edeceğim. Tabiî ki bana 
dokunulmadığı müddetçe. 

Niçin böyle bir polemik konusu olmasını 
istiyorum? Bir başka argüman daha arz edece
ğim. Biliyorum, bu kanun tasarısından önce 
verilmiş teklifler bahis konusu edilecektir. O 
teklifleri veren kimselerin hangi partiye men-
sobuldukları ileri sürülecektir. Şu olacaktır, 
bu olacaktır. Bunu mevzuubahsetmeyiniz fa-
lan gibi. Hayır, hayır asıl beni bu teklife sevk 
eden ciddî saik, temel saik şudur : 

Biz C.H.P. yiz. Biz ender, hattâ tabiri caiz
se, enderden de daha az bulunur bir dünya gö
rüşü sahibiyiz. Evet, hiçbir şekilde politika 
ve sair sureti ile vasıflandırılmaya katiyen kim
senin hakkı olmıyan bir sözü söylüyorum; 1923 
den bu yana Türkiye gibi bir ülkede C.H.P. 
adlı bir parti, dünyanın her yerinde, her biçim
de, her zaman görülmüş ve görülmekte devam 
edecek olan sınıf çatışması büyük sosyal ola
yını şaşılacak bir icabetle ve beceri ile büyük 
bir ölçüde önliyebilme yeteneği göstermiş bir 
partidir. Evet, bunun patent hakkı verilmişse, 
kendi partimin, kimsenin elini değdiremiyeceği 
kadar has hakkı olduğunu iddia ediyorum. O 
yüzdendir ki, şu veya bu basit ve küçük men
faat için değil, ama partimin 50 yıldan beri 
güttüğü genel politikalar içinde en belirgini, 
elden geldikçe sınıf çatışmasını başka dünya
nın birçok memleketlerinde hiçbir partinin 
beceremediği ölçüde önlemiş olmasıdır. Ne de
mek istiyorsunuz diyeceksiniz. Sınıf çatışması 
vakıası ne başka yerlerde işittiğim gibi yok
tur, ne inkâr ile ortadan kalkar, ne de bundan 
korkulur. 

Toplumun tabiatında olan bir şeyin yok 
olduğunu söylemek kadar mâküs düşünmeye 
mahal yoktur. Ama, nasıl o tabiî ise, benim par
timin de devirler içinde sınıf çatışmasını büyük 
ölçüde yok edici davranışların sahibi olduğunu 
inkâr etmek de tabiata aykırı bir harekettir. 

Evet, hiç şüphemiz yok ki, büyük Atatürk'
ün sanırım ki sonunda avuçta kalacak pırlan
ta gibi mükemmel devrimciliği içinde sınıflar 
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mücadelesi ile eriilecek amaçların birçoklarını 
sezerek, bilerek daha önceden bu parti vasıtası 
ıJe vermiş olmasıdır. 

Bu nasıl bir oluşumdur, neden başka yerde 
yoktu da sizde oldu? Çünkü, biz 1923 te ku
rulduk ama, bizim aslında temelimiz partimizin 
dünya görüşü Ö00, hattâ daha ileriki zamanlar
dan beri gelen tarihî, tabiî sosyal oluşumun-
uandır. Birike, birike, birike, birike 1923 te 
Atatürk eliyle birikimler derhal devrimlere dö
nüşmüştür. 

Devrimler suni değildir. Devrimler üst yapı
sı ile de, altyapısı ile de zamanında oluşan sos
yal, tabiî vakıalardır. Suyun 100 de kaynadığı, 
ya da asidin turnusol kâğıdını maviye boyadığı 
pihi, doğaldır, tabiîdir. 

Binaenaleyh, biz bunu başarmış, yüklenmiş 
parti olduğumuz içindir ki, böyle bir ender gö
revi ifa etmişizdir. 

Şimdi onun için biz bu kanunu mütalâa 
ederken, müzakere ederken, eskiden şöyle tut
muştunuz, böyle tekllif etmiştiniz. İki arkada
şınızın, beş arkadaşınızın verdiği kanun teklif
leri bu mealde idi, neyi istiyorsunuz? diye kar
şımıza çıkmayın. Daha teferruatlı olarak da 
size anlatmaya çalışırım, isterseniz. 

Bu kanunun müzakeresi sırasında başka bir 
sapmadan da kendimizi kurtarmaya mecburuz. 
Bu kanun bir sendikacılar savaşı gibi gözükü
yor. Sendikacılar savaşı gibi gözüküyor demek
ten muradım da çok açık. Bu kanunun aslında 
işçi sınıfının, emeğine değer alabilme çabası 
içinde eline geçirdiği en mükemmel silâhı ifade 
eder. 

Şimdi biz bu kanun dolayrsiyle sendikacılar 
arası çatışmaya bakar, gözümüzü oraya çevirir
de asil işçi sınıfının kendi sosyal ve ekonomik 
haklarını istihsal aracı olarak kullandığı bu ka
nunda gözden uzak tutarsak, gÖrmemezlikten 
gelirsek, bütün dikkatimizi sendikalar arası ça
tışmaya verirsek, işçi sınıfına faydaJlı iş yapmış 
olmayız. Bu sapmadan da bu müzakereleri ko
rumaya mecburuz. 

Ve binaenaleyh meselâ, işçi sınıfının örgüt
lendiği (X) sendikası ile yine işçi sınıfının bir 
kısmının örgütlendiği (Y) sendikası, ya da hep
sinden çok daha fazla (Y) yi kapsadığı belli 
olan hiçbir üst kuruluşa, konfederasyona bağlı 
olmıyan sendikaların arasındaki muharebeyi, : 

harbi birinci safa, önsafa getirirsek, kanunun 
hizmete sokmak istediği güçleri iyi düzenliye-
meyiz. O güçlere hizmete göre istikamet vere
meyiz. Bu itibarla bundan da sakınmalıyız ve 
bu kanunu masun tutmalıyız. 

Görüyorum; ayı nerede ise doldurmak üze
redir, sendikaların üzerindeki kuruluşlar, sen
dikalar kendi mücadeleleri imiş gibi gösteriyor
lar. Filhakika, sendikalar nihayet temsil ettik
leri işçilerin haklarını savmıyorlar 'diye belki 
benim bu sakınmamız gerektiğini iddia ettiğim 
hususla sendikaların mücadelelerini ayniyet 
içinde görmek mümkündür. Ama, Türkiye'de 
sendikacılık hareketinin yaşının henüz çok genç 
olduğu nazarı itibara alınırsa, sendikacıların 
dahi yanılabileceklerini, sendikacıların dahi işçi 
sınıfının menfaatini korurken bir arada gide
rek yozlaşmış bir sınıf gibi hareket edebilecek
lerini unutmamalıyız. 

Ve bu kanunun, meselâ, bir maddesinde : 
Sendika kurmak için belli müddet ve işçilik 
yapmış olmayı şart koşmak gibi bir maddenin 
mevcudiyeti de hakikaten benim biraz evvel 
işaret ettiğim çok genç yaşında bulunan sendi
kacılık hareketimizin birbirleriyle muhtelif ke
simlerindeki, daha doğrusu muhtelif bölümlere 
ayrılmış olan sendikaların birbirleriyle olan mü
cadelelerini düzenlemeye bizim hakkımız var
dır. 

Şunu demek istiyorum : Tarihî tecrübemiz 
henüz tamamen sendikacıların dediğini yapma
ya bizi mecbur bırakmıyor. Mümkünse burada 
Parlâmentoda düzenliyeceğimiz sahada en az 
sendikacılar kadar söz sahibi olabileceğimizi ka
bul edelim. 

Meselâ; buraya gelinir de bu kanunu savun
mak için şu kadar bin üyeye sahibolan bir kon
federasyonun veya her hangi bir üst teşekkülün 
isteği de bu merkezdedir derlerse, o zaman hiç 
kimsenin başının, zihninin; ihtisas sahiplerinin 
arzusu bu imiş meğer, demek ki, ona itima-
dedelim demeye hakkı yoktur. Olmaz böyle şey 
Türkiye'de, 

Çünkü Türkiye'de bunun gerekli tecrübesi, 
gerekli tecrübe birikimi yoktur. Kabul edelim 
bu sendikacılığın başlangıç tarihini hepiniz bili
yorsunuz. Bugünkü durumunu da hepiniz bili
yorsunuz. 

Bir başka hususu da bu kanunu müzakere 
ederken mutlaka göz önünde tutmalıyız : «San 
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sendikacılık» diye bir korkuyu bu kanunu mü
zakere edenlerin ortaya sürdüklerini ve «Sarı 
sendikacılığı» giderici bir kanun olarak göster
meye çalışmalarını bu kanunun müzakeresinde 
doğruyu bulmaya mâni olucu bir başka etken 
olarak nitelendirmeme müsaadelerinizi rica ede
ceğim. 

«Sarı sendikacılık» hususunda da bâzı açık
lamalarda bulunmanın zorunluluğuna işaret 
edeceğim, özellikle Türkiye'de... 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun «Sarı sen
dikacılığı» önlemek için böyle tadile uğratıla
rak getirilmiştir diyenlere soracağım. «Sarı sen
dikacılık» dan kastımız ne? Kastınız ne? Dikkat 
ederseniz her hangi bir dünya görüşüne sahip 
bir partiyi karşıma almıyorum. Samimî olarak 
meselâ; A. P. nin dünya görüşü itibariyle aslın
da «Sarı sendikacılık» a pek fazla temayül ey
lemesi gerekir. Aman kınamayın hemen söylü
yorum, onların müdafii olarak söylemiyeyim. 
Bir bilgi arz edeyim : 1930 krizinden sonra 
Amerika'da «San sendikacılık» Amerikan ser
mayesini kurtarmıştır, maalesef. Maalesef diyo
rum, çünkü emeğin sömürülmesine anadan doğ
ma karşı olduğumuz için, bunu demeye mecbu
rum. 

Binaenaleyh, «Sarı sendikacılık» ı önlüyo-
rum, onun için bu kanun tadilini getirdim; de
dikleri zaman, derim ki bu «Sarı sendikacılık» ı 
canım kolay anlamak mümkün değildir. Tarih 
içinde muhtelif roller oynamıştır. Ve meselâ 
«Sarı sendikacılık» la biraz evvel arz ettiğim 
gibi, büyük bir sermaye birikimine doğru gidil
miştir. Yani işverenle işçi sendikacıları arasın
daki münasebet o hale gelmiştir ki, sarı sendi
kaya basarak ekonomiyi ayakta tutmanın ça
resi aranmıştır. Ama, bizde hiç buna dokunul
muyor. Asıl dile getirilmesi gereken şey bence 
bu kanun müzakere edilirken, acaba Türkiye 
şartları bir sendika tekelciliği, sendika karteli 
yahut tröstü biçiminde örgütlenmeye müsait 
midir, değil midir, bu araştırılmadan uzak tu
tuluyor. 

Bizim, sanırım ki, şimdi bu kürsüden ifade 
ediyorum ki, bu kanunda gördüğümüz, görmeye 
çalıştığımız yahut göstermeye çalıştığımız en 
önemli mahzur, sendika tekelciliğine doğru ko
şar adımla ve kanun yolu ile gidilmesinin Tür
kiye'de büyük mahzurlar doğuracağı nc-ktasın-
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da tıpatıp toplanır. Çünkü, bu kanunda iki 
önemli hak, sosyal ve iktisadi hak mevsuuba-
histir. Sosyal hak, insan hakkı ile karışık. îki 
önemli hak belli bir istikamette kullanılmaya 
zorlanılmak isteniyor. Gayet ölçülü olmaya ça
lışıyorum. Anayasaya aykırıdır diye feryadı ba
sıp, herkesin, çok bıktığı için, belki bu yönden 
reaksiyonunu celbetmek istemiyorum, Anaya
sada yerini almış iki hakkın, belli amacı sağla
ma dışında başka türlü kullanılmasına mâni 
olunmak isteniyor, bu kanunda, Anayasadaki 
iki hakkı, başka bir belli istikamet, belli ama
cın dışında kullanmamaya çare getirmek iste
niyor. Bence, böyle olduğu içindir ki, biz bu ka
nunla beraber olamıyoruz. Yani burada biz bel
ki sorarsınız, sadece mücerret bir pür hukuk 
endişesi içerisinde misiniz, haklar mukaddestir. 
Onların kullanılmasında birtakım usullerin on-
Tara kullananları tahdidetmesine karşı olduğu
muz için mi feryadediyorsunuz, diyebilirsiniz. 
'Tay'.r, biliyoruz ki, Anayasamızda teminat al
ma alınmış sendika kurma, toplu sözleşme ve 
grev yapma hakları iki ana esaslı haktır, belli 
bir sınıfa verilmiş haktır, açıkça ve seçikçe işçi
ler sınıfına. Hiçbir anlamı yoktur, ne propagan
da anlamı vardır, ne de korku taşıyan gizlice 
kurulmuş bir maddedir. Açıkça çalışanlar de
ğil, işçiler diyorum, 47 nci maddede sarahatle 
ortaya konmuştur, doğrudur da. Çalışanlarla 
işçiler arasındaki farkı da biraz evvel intişar 
eden bir Anayasa Mahkemesi kararından öğ
rendik, memurların grev yapamıyacakları filân 
gibilerden. Tabiî lütfederseniz, hatırlarsanız 
Anayasa ve diğer yargı organlarının bu kanun 
dolayısiyle neler düşündüğünü söylemişti Sa
yın Bakan bir beyanatında. Onun da sırası ge
lince unutmamaya çalışacağım, onları da birer 
birer gözünüzün önüne getireceğim. Hakikaten 
Sayın Bakanın desteği gibi, Anayasa Mahkemesi 
ve diğer yargı organları bu konuda neler düşü
nüyorlar, elimdeki Anayasa Mahkemesi karar
larını ve diğer yargı organları kararlarını arz 
etmek suretiyle size belirtmeye çalışacağım, o 
da ayrı bir konu olacaktır. 

Şimdi, iki ana hakkın kullanılmasını belli 
istikamete yönelten bir kanun niteliğindedir 
dediğim zaman, o hakların ne olduğunu arz et
tim. Sendika kurma hakkı, toplu sözleşme ve 
grev yapma hakkı. Hemen ilâve edeyim ve unut
mayın lütfen, çok istirham ediyorum oyunuzu 
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verirken en ziyade hassasiyetle oy vereceğiniz 
kanunlardan birisi budur. Bu kanunun sayış* 
274 tür, adı Sendikalar Kanunudur. Ama, hu
nim hem öz kardeşi, bitişik kardeşi, yapıcı1* 
kardeşi bir başka kanun daha va*dT. onun da 
numarası 275 tir, adı da Toplu îş Sözleşmes" 
O-rev ve Lokavt Kanunu, Aman istirham ediyo
rum, bu kanunu mütalâa ederken, düşünürce' 
Hı kanunlar üzerinde konuşanla'"» dinlenkcn 
tofahhusat içinde iken, ne halde beniz. nenede 
beniz mutlaka ^ununla birliM-c 27" -aylı Top-
"n 1b Sözleşmeli fV*ev ve Lr^nr^ Tr.a".nn!V"n 1^-
-">/--- dü~ünmoy: iîrnal et~ıry"nb. ??1~ "ica e'V-
'•"i f sa-nan v b " üHinün bir pa •şa-""̂ '' \ b y'̂ -
"" ö •"""••"mü"; ol"1 ""z ""Taşıl ki taV'î ":b hMi-
„r ••-. a r ^ ı-̂ jv yüz'İ "'"' °'"T'ÜV0v"a'",n'17, ö'"İV" VUZU
HU i""1 di g'örmeyo ' adadık, bu devede, avı-"* 
övn" yüzünü gördüğümüz devede. 2r7'< şaTT*'!"' 
Kanunun övür yüzü de 275 say?b Kanun
dur, aman ihmal ekmeyiniz çok rba pde**ira 
Hattâ mümkün olsa, usul mümkün oba. Sa-
y-n Başkandan sormak isterdim, ki kanunu bir 
arada burada görüşebilir miyiz? Yanyana mu
kayese edebilirdik maddelerini, 274 sayılı Ka
nunun hangi maddesinin, 275 sayılı Kanunun 
hangi maddesi ile ilişkin olduğunu, ne olduğu 
ndimkün olsa, o zaman çok daha güzel olacaktı 
ve ikisini yanyana mütalâa edebilsek tamamen 
doğru bir kanıya varacağız. Ama olmuyor işte, 
7 iri önce geldi, biri daha Meclise gelmedi, 

Bu itibarla şunu söyUyoyim ki, sendika kur-
rı-ı hakkmı bu kanun tadille yani daha değ nısu, 
belli bir amaca hasretmek şartı ile serbest bıra
kıyor, bu kanun. O amaca gitmezsen, o hakkını 
kullananı*yorsun, yahut da o hakkını tesirsiz ola
rak kullanıyorsun, hattâ kullanmıyorsun. Yani, 
Anayasada sendika kurmanın serbest olduğu, de
mokratik usullere bağlı bulun ıluğu, şu olduğu bu 
olduğu yazılmıştır, 46 ncı maddesinde. Bunu 
kullanabiliyorsun şimdi bir kanun var, bunu kul
lanabiliyorsun. Nerede işçi isen orada kaç tane
niz bir araya gelebiliyorsa bu kanunda yazlı 
şartlara uymak kaydı ile sendika kurabiliyor
sun. Ve ondan sonra yavaş, yavaş gelişiyorsun, 
büyüyorsım, bir iken iki oluyorsun, üç oluyor
sun, beş oluyorsun, bir işyerinde iken üç işyeri
ne, beş işyerine, 50 işyerine, 100 işyerine sıçra
yabiliyorsun. Bundan bugün ve hiçbir zarı an da i 
seni kimse men etmiyor, büyümekten, çoğalmak
tan, biribiri ile temas etmekten, bütünleşmekten, s 

rtızai olarak anlaşmaktan men etmiyor bu "ka* 
n:m. Ama şimdi getirilen kanunda, öyle bir işye
rinde, hattâ birkaç işyerinde 5 iniz, 10 unuz> 
100 ünüz, 200 ünüz, 500 ünüz, 1000 inizı 100 00Û 
"n±3 yanyana geldiğiniz zaman sendika olamıyor-
ı iris. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-
•i shir Milletvekili) — Hangi madde ile mâni 
oluyor? 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
â-\N (Devamla) — Müsaade edin Sayın Bakan, 
İz de gelirsiniz böyle bir şey yok, dersiniz ve 
;i ersiniz. Ne var bunda, bu kürsüler açık. 

Hukukçu ağzını bırakalım, açık, çok açık, 
Tü.-kiye çapında faaliyette bulunabilmeniz için 
sendika kurduğunuz iş kolunda çalışanların bir-
talnm üst oranındaki işçi adedini kapsayamazsa-
nız Türkiye çapında faaliyette bulunmazsınız. 
Şimdi benim bir arkadaşım Allah razı olsun, ba
na gösterdi Burhanettin Asutay, kanunun geti
ricilerinden birisi. Diyor M, aman Sayın Başka
nım öyle söyleme sakın, Seyfi Bey insafsızdır, 
diyor. Dedim söyle bakalım ne imiş o korktuğu
nuz şey? Bakınız ne diyor: Şimdi, okursanız hiç 
de böyle bir şey, mâni yok, diyor. Zannederim 
ki, bu şu olacak: 

Madde 9. — «işçi sendikaları aynı işyerinde 
veya aynı iş kolundaki işyerlerinde çalışan iş
çileri veyahut biribirleri ile ilgili is kollarında 
çalışan işçileri içine alır». 

Çok güzel, işte biraz evvel arz ettiğim gibi, 
işçi olarak sendika kurmak istediğiniz takdirde, 
aynı işyerinde veya aynı iş kolunda biribirleri 
ile ilgili iş kollarında birleşirsiniz, kurarsınız. 
Tamam. Ne var bunda, kim men ediyor sizi? Ya
ni bir işyerinde sendika kurmaktan, niye feryat 
ediyorsunuz belli bir hakkın belli bir amaca yö
nelmesi şartı ile kullanılmasına müsaade ediyor 
bu kanun da. O şart olmayınca o amaca yönel-
meyince, siz iradenizi ona göre yöneltmeyince 
sendika kurmak hakkım elimizden alıyorlar di
yorsunuz diye, zannederim M, bu fıkrayı karşı
ma çıkaracaklar ama, böyle değil, önce bir ke
re bu kanunda, hemen altında 2 nci bendin (a) 
fıkrasında «Bir işçi sendikasının Türkiye çapın
da faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulundu
ğu işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 
1/3 vesaire kapsamazsa olmaz». Hiç bunun lamı, 

— 62 — 
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cimi yok. Efendim, Türkiye çapında olması için 
elbette bu kadar kapsam kazanmasın mı? Tabiî 
efendim, güçlü sendikalar gerekmez mi? Siz ki, 
işçi haklarını ta galû - belâdan beri savunduğu
nuzu, sosyal mücadeleye, smıf mücadelesine mey
dan vermeksizin bahşetmiş, lütfetmiş bir partisi
niz, nasıl olur da kuvvetli işçi sendikalarını sa
vunmuyorsunuz deyip beni «La verite de la Pa
ris» mantığı ile yıkacaksınız gibi geliyor bana. 
Ama, farîana vardım birkaç günden beri, çalışı
yorum bu kanunda. Hayır öyle değil, yok öyle 
şey. öyle biz işçi sendikalarının yahut işçi hak
larının koruyucuymuşuz. E.. Koruyucusuyuz, ne 
olacak? Binaenaleyh, güçlü sendika istemez-
miymişik, yani işverenin karşısına çıkacak dev 
gibi bir sendika, çatır çatır onunla pazarlık ede
cek, adamın kârını lâşey mesabesine indirecek, 
istirdatta bulunacak, emek - değer nazariyesine 
göre artık değerin en büyük payını kendine ala
cak. istemez misiniz bunu? Diyecekler bu mu
azzam bir tarihî maddiyatçılık diye sonradan da 
gösterecekler. Evet böyle istiyorlar ama, bu 
tarihî maddiyatçılık da aslında Rieardo'nun 
prensibidir. Ama, herkesin gönlü kendi emrin
dedir, isterse Marksis diye gösterir, isterse Ri-
cardo'yu ortaya koyar, fark etmez. Bunlar daha 
bu kürsülerden söylenecek, biraz daha mesafe 
kazanmamız lâzım. Ve böyle bir argümanla ba
na yahut partime vurmak istenecektir. Ve ilâve 
edilecektir, ingiltere'de özellikle Anglo - Sakson 
denilen İngiltere'de, hattâ continental Avrupa'
da da bu tarihî yol işlendiği de söylenecek. An
cak, Amerika gibi çok kısa bir zaman önce ku
rulmuş bir memlekette bol sendika olduğu, on
dan dahi Amerikalıların çok şikâyetçi olduğu 
filân söylenecek, herkes diyecektir ki, ha... İn
giltere gibi sendikacılığın beşiği olan memleket
te bu kadar büyük tek sendikaya doğru gidiş 
varken Türkiye'de şu Halk Partisine bak bir ta
raftan işçi hareketi der. 

Arkadaşlarım, bunları hesaplamamak müm
kün değil bidayette ve bunları Aristo mantığı 
ile böyle söyleyip bunlardan bir şeyler çıkar
mak mümkün değil. Türkiye'de 1/3 işçiyi kap-
samıyan iş kolu sendikasının Türkiye çapında 
faaliyette bulunamıyacağmı koydunuz mu, biz 
önce mücerret olarak, sendika kurma hakkını 
belli bir biçimde sınırlarsınız, hürriyetini sınır
larsınız. işte o zaman işçiyi pek muhtemelen sa
rı mı dersiniz, kızıl mı dersiniz, hangisi fenanı

za giderse öylesine bir sendikacılığ:iı eline dü
şürmüş olursunuz. O yetişmez, giderek işçi sı
nıfının sosyal hareketlerinin hemen hemen hiç 
görülmediği bir memlekette, işçi sınıfını mazur 
görsünler profesyonel sendikacıların eline tes
lim edersiniz ve o adamları bir daha hayatlarının 
sonuna kadar orada hapsedersiniz, bir ceza sö
mürgesinin içine koyarsınız. 

Düşünce olarak bir de bugünkü Türkiye'nin 
manzarasını gözünüzün önüne getirir de hangi 
işçi teşekkülünün en büyük işçi teşekkülü oldu
ğu, hangi işçi teşekkülünün en az iş kolunda 
1/3 işçiyi kapsadığını da bilirseniz elinizle geti
rirsiniz işçinin sendika kurma hakkını. O teşek
küle kim olursa olsun, tam tâbiri ile müsavi bi
zim için. Sözümün başında söylediim. Bizim 
için önemli olan işçilerdir, sendikacılar değildir. 
Getirip teslim edersiniz. Ne olur bundan dolayı? 
Bundan dolayı çok şeyler olur sanmıyorum. Ama 
az şeyler de olur sanmıyorum. Korktuğum siya
sal sonuç değildir. Bir işçi konfederasyonunun 
belli bir partiyi desteklemesi demek, onun karşı
sında bulunan bir partiyi karşısına alması, des
teklememesi demektir. O itibarla oy ağırlığı var
dır, siyasal ağırlığı vardır diye bir endişem yok. 
Çünkü bugün için Türkiye'de siyasi partiler sen
dikalardan önce oluştuğu için sosyal olarak ayı
rım, o zaman partilere göre yapılmış. Şimdi han
gi işçi hangi tür sendikada bulunursa bulunsun, 
oyunu verirken hemen hemen burnunun doğru
suna gidiyor ve çok as tesiri oluyor, sendikacının 
vesairenin. Esasen sendikacının; - kusura bak
masınlar kötülemek istemiyorum. Bu avukatlara 
da söylenebilir, mühendislere de söylenebilir 
Başbakana bile söyleniyor. - orada daima sendi
ka yöneticisi olarak kalabilmesi için ağzını açıp 
da şu partiye oy verin demesi kadar müstebat bir 
şey yoktur, öyleyse bunun istikbali var. özellik
le sosyal baskı grupu olarak önemi var. Radyo
ları açtığınız zaman belli bir işçi kuruluşunun 
başkanının veya yetkili bir kişisinin bimıem ne 
kanununu birinci maddeye almadığınız takdir
de, sizi işçi düşmanı ilân edeceğim dediği saman, 
şahısları korkutmuş olmakla kalmaz bu .Efkârı 
umumiyede elbette ki, olumsuz tesirler yapar. 
Asıl o zaman, galiba sınıf dikt-atoryası, sınıf mü
cadelesi korkuları, belki o zaman başlar. Sami
mî söylüyorum; endişem odur. Ve uyumlu, tu
tarlı düşüncedir. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak ta başından beri sınıfların mücadelesine 
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meydan vermeksizin bâzı sosyal hakların ve eko
nomik hakların verilmesini şiar edinmiş parti
nin böyle hassas olmasını elbette kabul edersi
niz zannederim. Budur endişem. 

Sonra yine bugünkü vakıaya bakarak söylü
yorum. Belli kuruluşlar dışında sendikalar var. 
Türkiye'de bu noksan. Tam kesin olarak söyle
miyorum. Rivayet olunur ki, Türkiye'de 
1 250 000 - 1 270 000 arasında sigortalı sanayi 
isçisi vardır. Bunların yi»e bilinir ki, 3 - 400 bin 
kadarı beli işçi sendikaları içindedir. 50 - 60 bi
ni, belki daha fazlası da bir başka işçi teşekkülü 
içindedir. 100 bin kadarı da, yaklaşık olarak, 
daha aa veya çok. hiçbir sendikaya bağlı değil
dir. Ama geri kalanların da yani 400 000 = + 
60 - 70 000 -r 30 - 100 000 in dışındakilerin de 
hiçbir sendikalar üstü kuruluşa bağlı olmadığı 
bir gerçek olarak ifade ediliyor. 

Çimdi bu kanun eğer kabul edilirse, o iş ko
lunda çalışanların 1/3 nü kapsamayan sendika
ların ister (s), isler (y) konfederasyonuna veya 
seııdikalist teşekküle bağlı olsun, ister hiçbir 
teşekküle bağlı olmasın; bunların Türkiye çapın
da faaliyette bulunmalarına imkân yoktur. Tür
kiye çapında faaliyette bulunmasınlar demeyiniz 
lütfen. Çünkü sendikaların müzelik kuruluşlar 
olmadığını bir hak alma, hak mücadelesi aracı 
olduğunu ifade etmiştim. Sendika Türkiye ça
pında olmasa ne olur demeyiniz. Bununla bit
miyor. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 275 sayılı 
Kanun veya bu kanunun içinde bâzı maddeler 
sendikal faaliyetleri şarta bağlıyor. Yani toplu 
iş sözleşmesini bir ucundan sözleşme hakkı yet
kisini, diğer bütün sosyal hakları temin etmek 
için yapılacak faaliyetleri, üye kayıt etmeyi, ai
dat almayı... Şimdi burada okunmak suretiyle 
vaktinizi alrmyayım, belki 20 - 30 tane hak var, 
onların her birisinde menfaat var, işçiye sağlan
ması gereken menfaatlerin hepsini bu sendikalar 
alacak. Ama o sendika o hakkı alacak ki, behe
mehal o iş kolunda 1 3 işçiyi kapsayacak. Böyle 
olunca, bugün 1/3 işçiyi kapsamıyan sendika ve
ya üst kuruluşun hayat hakkı yoktur derken, 
sendikanın hayat hakkı peşinde koşmuyorum. 
Serbest iradesiyle sendika kurup, dilediği gibi 
hak mücadelesi yapma, gerçek sosyal hakkına, 
Anayasal hakkına sahip işçinin iradesini saptırı
yorsun. diyorum. Zorunlu olarak saptırıyorsun. 
Hayır diyorsun; şu sendika yaşıyamaz. Git o iş 
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kolunda en çok işçiyi kapsayan sendikaya gir. 
Başka türlü sana hak vermem. 

Efendim tekrar ediyorum; bu güçlü sendika 
doğurmak değildir. Belki bir sendika3rı bugünkü 
duruma göre güçlendirmek olabilir. Ama işçi
ye özne olarak görüyorum, işçiyi güçlendirmek 
değildir. İtirazımız burada bizim. Ne oluyorsu
nuz, Türk - İş'in aleyhinde misiniz, DİSK'in ya
nında mısınız, bağımsız sendikaların önünde mi
siniz, arkasında mısınız? Hiçbirinin ne yanında, 
ne önünde, ne arkasında olmaya gerek yok, ih
tiyaç yok. Siyasal parti olarak da bunların her-
birisine hem sevgi, saygı, hem de gerekirse yan
lışlarını söyleme gibi hakkı elimizde tutmak is
teriz. ingiltere gibi bir yerde işçi Partisinin or
ganik varlığını teşkil eden sendikalar, buna rağ
men, işçi Partisi ile siyasal bir biçimde örgütlen
mişlerdir. Demek ki, yalnız sendika yeter filân 
demek... Yani siyasal partileri sendikalardan 
başka onların da dışında birçoklarının tuttuğu, 
tutmadığı ayrı şey, dünya görüşlerine uyduğu 
nisbette. Ama öyle bir ayırım yapmaya kimsenin 
hakkı yoktur. Eğer bu kanunu böyle kanunlaş
tırmak zorunda kalırsak diyeyim tabiri caizse; 
oy yetişmezse, sevgili arkadaşlarım, fazla oya sa-
hioblan çok değerli Adalet Partisi Grupu arka
daşlarım her halde fevkalâde tetkiklerden son
ra öğrenmişler, dışarıda bekliyorlar. Gelir gel
mez hemen bu kanun hakkında nasıl oy verecek
lerini biliyorlar, onun için dinlemiyorlar, ama 
eğer o yüzden ters düşünüyorlarda ve sorunlu 
olarak bu kanunu cıkaracaksak, o zaman üiz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak belli bir sendi
kanın karşısında olmak için çaba sarf etmediği
mizi, onu ancak öyle göstermek istiyen başka 
bir siyasal parti veya bir sendikanın eseri, mah
sulü saydığımızı açıkça arz ediyorum. Politika 
yapmıyorum. Yetki aldım partimden. En yüksek 
kurulundan. 

Biz münakaşasını yaptık, tüm cümle âlem 
duydu. Hiçbir sakınca görmedik. Ve asla hâdi
seler bizi buraya getirmedi, işte burada 
ifade ediyorum. Birçoklarının söyletip de tu
tamadıkları gibi, bir vesika vermek istemi
yorum. Ama şu kadar söyliyeyim ki, bende
nizin tesadüfen Cumhuriyet Halk Partisi 
Senato Grupu Başkanlığını yaptığım bir grup 
toplantısında tezekkür etti benim sevgili ar
kadaşlarım. Daha eser yoktu zaten, yanılmı-
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yorsam. Ve bunu tahsüsan belirtiyorum; hâ
diselerin saiki ile, korkusu ile, bilmem nesi 
ile.. Hayır... Hayır. Aklımız var. Önce bunla
rın üzerine çıkmayı bilecek kadar tecrübemiz 
var. Hâdiselerin bizi belli bir yere sevkedece-
ğini kabul etmek gibi bir küçülmenin asla 
kimseyi razı edemiyeceğiniz bir tavki esaret 
olacağını düşünmenizi isterim. Ama hâdiseler 
çıkmasa dahi böyle yapacağımızı ifade etmek 
için daha yokken bu işleri böyle düşündük. 

Getiririm; grup kararı vardır, resmîdir; Si
yasi Partiler Kanunu da grupların faaliyet
lerini incelemeye yetkilidir. 

Tekrar ediyorum, istanbul olaylarını ve sai-
resini dile getirmek istemiyorum, diyorum. 
Sizi temin ederim bunların savunulacak yönü 
yoktur. Korkudur, DİSK tir, komünisttir ko
münizmin bilmem hangi kongresinde Çekos
lovakya'yı beğenmiştir. Bunlar bize sıçrar... 
Hayır. Hayır. Böyle bir kompleks içinde deği
liz. Ama yoktur bu kanunda bunun yeri. Ve 
hele biz bu kürsüde bu kanun münasebetiyle 
bir sınıfsal hareket olduğu... Hakikaten sa
mimî olarak memleket severlikle bundan ka
çınmalıyız. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi 
eliyle yapılacak propagandası yoktur. Cumhu
riyet Halk Partisinden böyle bir şey bekle
meyin. Zaten sanmıyorum ki, memlekette 
böyle bir hareket olsun. O şahsi kanaatim. 

Şayet var ise, çok itina göstermek isterim 
bu var sözüne; ya da ididasma. Hele böyle 
başka bir yerden idare ediliyor, Türkiye'de 
sınıf diktatoryası kurulmak isteniyor. Pretorya, 
diktatorya getirilmek isteniyor gibi iddia
ları çok ihtiyatla kabul ederim. Kör deği 
liz biz. Bizden kastım bütün memleket için
deki insanlar, hele başta, iktidar. Ve hele 
bunun böyle bir şeyi yoksa, ya da birkaç 
tane meceracının karıştığı bir hikâyeyi bü
tün bir işçi topluluğuna sirayet ettirmek, işçi 
topulluğunu o maksatla yürüdü diye nitelemeye 
asla gönlüm razı değildir. İşçileri korumak 
için söylemiyorum. Bizzat gördüm çünkü. 
Adamların hayallerinden bile geçmiyor, An
kara'ya gelip işçi sınıfını oturtmaya. Şimdi 
efendim; işçi sınıfının Ankara'ya gelip, otur
ması doğru değil mi idi?. Bunları bırakınız 
lütfen. Ama, bir insanın fiilini değerlendirir
ken amacına, o amaca istinadetmek için ter
cih ettiği vasıtalara bakmak gerekir. O iti-

I Ibarla çok istirham ediyorum, bunu buraya 
karıştırmıyalım. Gereksiz çünkü. İşçinin öz 
hakkını savunmuş olmayız, bunu birtakım 
renklere bularız ve bu kanun da böyle çıkar 
gider. Elimden gelse daha iyi ifade edebil
sem de ciddî olarak burada işçi denen insana 
verilen hakkın belli istikâmette kullanılması 
zorunluğu getiriliyor. Bunu anlatabilsem, ken
dimi bugüne kadar görebildiğim bahtiyar
lıkların en iyisi içinde bulunacağımı söylerim 
size. Ama görüyorum ki, kolay olmuyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, istirham ediyo
rum. Arınmış her hangi bir fobisi ve sakın
cası olmıyan, kompleks altında bulunmıyan 
insanlar haysiyeti ile bunu mütalaa ediyorum 
ve işte biraz evvel okuduğum gibi 9 ncu mad
deyi böyle bir olumsuzluğa yol açıcı bir mad
de olarak kabul ediyorum. 

«Anayasaya aykırı demiyorum» diyecek 
belki sayın grupumun çok kıymetli, çok de
ğerli ağabeyim; şerefle ifade ederim Zihni Be-
til ağabeyim. Hayır diyorum. Ama gerçekten 
bir itina gösteriyorum. Bu Anayasaya aykırı-

j dır, sözünün karşısına bir başka sözle çıkı
yorlar. O da çok fena tesir yapıyor ve buna 
meydan vermemek için belki bunu söylemiyo
rum. 

Efendim bu kürsülerde söyleniyor. «Ana
yasaya aykırı ise Anayasa Mahkemesine gi
dersiniz» Rica ederim, bâzı şeylere özenle 
dikkat etmek lâzım, kaçınmak lâzım. Parlâ
mento kürsüsünde bir kanunun Anayasaya ay
kırılığını iddia edenlere karşı Anayasa Mah-

ı kemesi vardır, gidersiniz diyen adama par-
lömanter gözüyle bakmadığım gibi, bilmem 
ama düşünme gücünden de mahrum insan gö
züyle bakarım, öyle şey olmaz. Anayasa 
Mahkemesi varmış; var. Mahkeme başka şey, 
yasama yetkisi başka şey, yargı yetkisi başka 
§ey. 

Sendika tekeli kurulmasın, sendika karteli 
kurulmasın dediğimiz zaman yalnız 9 ncu 
maddenin 2 nci bendinin (A) fıkrasında yazılı 
olduğu üzere, sendika kurmak için; o iş kolun
da çalışan işçilerin 1/3 ünü kapsamının şart 
koşulması yüzünden bu sözü sarf etmiyorum. 
Hemen arkasından 2 nci, 3 ncü fıkralarında sen
dikaların üzerinde federasyonların, konfederas-

] yonların kurulması için de böylesine şartların 
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ileriye sürüldüğünü görüyorsunuz ve öyle an
laşılıyor ki, siz sendikalardan tutunuz da fede
rasyonları ve konfederasyonların, burada yazılı 
olduğu gibi belli miktarda ve ölçüde işçiyi 
kapsamadığı takdirde faaliyette bulunmalarına 
imkân olmadığını kabul ettirmeye çalışıyorsu-
nus. 

Değerli arkadaşlarım; bu kanunu sev eden
lerin bir diğer argümanı, bir dayanağı da; çok 
sendika olduğu, sendika enflâsyonu olduğu id
diasıdır. Değerli arkadaşlarım, buna değinme
den evvel, yeridir geçmiyeyim diye bir hususu 
hatırlatmak istiyorum; biraz evvel dedim ki, 
«Belli miktarda işçiyi kapsamıyan işçilerin ku
racakları sendikaların Türkiye çapında faali
yet gösterememeleri, sendikal haklardan mah
rum edilmeleri demektir. Toplu sözleşme v. s. 
yapmaya yarayan hakları ellerinden bırakma
ları demektir.» dedim. Bunun doğru olmadığı
nı, had noktasından, Türkiye'nin gerçekleri ba
kımından iddia ettim. Fakat bir tuhaf tesadüf, 
buna razı olmıyan başka çevreler de var. Tür
kiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Tür
kiye Tiacret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odala
rı, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Böyle bir kitap yayınlamış, kaç sayfa olduğunu 
bilemiyorum, herhalde bir 80 sayfalık kitap. 
Orada bu hususa değinilmiş, yani bu 1/3 ora
nında işçinin yanyana gelmesinin mahzuru, fay
dası, İşverenler Konfederasyonu tarafından iz
lenmiş. Bakınız ne demişler: 

«Sendika, federasyon, konfederasyonların 
kurulmasında sendikalı işçilerin 1/3 ünü teşkil 
etme şartı gibi bir şart katiyen düşünülmemeli» 

Bakmış, şimdi bu argüman nasıl ters çevri
lerek; «İşte görüyorsunuz ya, İşveren Konfede
rasyonları dahi güçlü sendikayı savunurken, 
bu Haik Partisi ne ediyor canım?» diyecekler. 
Hiç şüphe yok, başınızı sallamanız dahi haklı 
olarak beni teyidediyor. Ama ne diyor bakı
nız; «veya bu hükmün konulması bir zaruret 
olarak görülüyorsa, münhasıran İşçi Sendika
ları için konulmalı ve İşveren Sendikası, fede
rasyon ve konfederasyonun kuruluş şartları 
ayrıca ilâve edilmelidir.» İyi ya, İşçi Sendika
larını güçlendiriniz diyor, işveren Konfederas
yonu, diyecekler. Tabiî, gayet iyi hesaplarlar. 
Çok ünlü bir işçinin söylediği gibi «Dünyaya 
gelmiş (geleceği bilmem) sınıfların içinde en 

i üstünü, (akıllısı demek anlamına) hiç şüphe 
yok M, sanayi burjuvazisi sınıfıdır ve dünya
nın ne kadar tekâmülü varsa onların eliyle, 

(evet onların eliyle) varedilmiştir» Hakikaten 
yaman bir sınıftır yani, hiç şüphe yoktur, Sa
nayi burjuvazisi, ticaret burjuvazisinden dönü
şerek gelen sınıf. Asla, ama asla yanılmamışlar
dır. Özellikle ekonomik faaliyetlerinde terse 
düşmezler, yani menfaatinin dışına düşmezler. 
Düştükleri görülmemiş, çok dakik, ince hesap
ları vardır. İlme, bilgiye v.s ye fevkalâde kıy
met verirler. Hele bugün mükemmel bir surette 
kendilerini kurtarma yolundadırlar. O, elektro
nik beyinler, araştırmalar filân, muazzam şey. 

Bu sabah okudum, Amerika'da yılda araştır
maya 20 milyar dolar sarf ediliyormuş, 20 mil-
yor dolar, bu sabah okudum, gelirken. Ateşli 
hasta idim, geldim doktora, orada okudum. 
Evet, 20 milyar dolarla araştırma yapıyor. Ne-
araştırıyor biliyor musunuz? Nasıl vaktiyle tay-
lorizmi buldu ise, «sen çalışırken düşüneceksin 
işçi, biz senin adına düşünenlere de para veri
yorum» dedirtmişse, bugün de oto - kontrol sis
temini, İBM v.s yi öylece getirmiş ve sınıfının. 
hâkimiyetini, hakikaten bihakkın sürdürüyor. 
Son tahlilde şöyle olur, böyle olur... Bunlar bi
zim konumuzun dışında. Fakat bu broşür için 
söylemek istiyorum, o şunu demek istiyor; 
Türkiye şartları bugün bunu ieabettiriyor. Ko
lay, bir yerde bunları toplarsak ilişkileri çok 
güzel idare edeceğiz, mesele kalmıyacak... Bu
raya girmek istemiyorum. Çünkü sendikalar ve
ya konfederasyonların birini diğerine, diğerini 
öbürüne vuruşturmak fjlân, hakikaten özenle 
kaçınıyorum, gerekmiyor çünkü. Oraya geldiği
miz zaman işçi hakları, iş düzenlemesine dair 
olan bu kanunun özü kaybolacaktır. Binaena
leyh kendilerine istemediklerini, başkalarına is
terlerse hiç şüpheniz olmasın. Diyeceksiniz ki 
nereden biliyorsun Bir tecrübesi var, müsaade 
ederseniız arz edeyim; bu kürsüde 931 sayılı 
Kanunu müzakere ederken o zamanın Çalışma 
Bakanı Sayın Nai'li Erdem'in elinde bir kitap 
vardı, ben buradan 'görmeye kadir olabiliyor
dum, çünkü yüksekte idim. Ben bir madde üze
rinde söz alıp konuştuğum zaman kendisi geli
yor, hayır öyle olmaz filân diyordu, böyle ol
sun diyordu. Benim de elimde vardı, orada otu
rurken bakıyordum, o y'me bu teşekkül tarafm-

j dan, Ticaret Odası tarafından hazırlanmış bir 
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güzel broşürdü. İş Kanunu tasarısının maddele
rini bir tarafa koymuş siyah yazı ile, bir tarafa 
da kendi arzularını yeşil zemin üzerine yazmış. 
Dikket ediyordum hep öyle müdafaa ediyordu, 
doğrudur, gayet tabiidir. işte geldi sınıf müca
delesinin hakikat olduğu, gerçek olduğu, kaçı-
nılamaz olduğu, işverenle işçi... Bu yumruk 
yumruğa mücadele değildir, sopa sopaya, silâh 
silâha asla. Tabiîdir, sosyaldir ve tekrar ediyo
rum bir defa daha değil, bin defa tekrar ede
ceğim, C. H. P. buna çok iyi teşhis koymuştur 
ve buna müsaade etmez, etmemeye çalışır elin
den geldikçe. Toprak reformu dediği zaman ça
tır çatır bunu söyler aslında, bilir ne demek is
tediğim, kimsenin toprağında ıgözü olduğu, bil
mem aldığı içici değil. Hayır efendim, hayır ve 
bunu dile getirmeye çalışır. Açık söylüyorum, 
köylü eylemleri dediği zaman bunu dile getir
meye çalışır. Ve teşvikçidir, ne tahrikçidir, ne 
bilmem yağmayı, talanı, anarşiyi teşviktir. Ha
yır, bu bir tabiî vakıadır, süreçtir bu. Gider 
böyle. Böyle gitmesi bizim tabaatımız dışında
dır, der. Biz bunu böyle istemeyiz der. Anarşi
yi istemeyiz der, mülkiyeti de biliriz der. Ama 
bunun bir çaresi vardır, toprak reformudur, 
eler. Yapmazsanız eylem olur, devrimci olur, 
der. Devrimci dediği zaman bilmem hangi ta
rihte, bilmem hangi Rus gâvurunun eline silâh 
alıp da bidmem hangi kışlayı basmasını ifade 
etmez. Yani üretimim ilişkilerini değiştirirler 
zorla, müsaade etmiyelim founa, der. Üretim iliş
kilerini değiştirelim, zamanı gelmiştir der. Üre
t in ilişkV.erini değiştirmenin yolu vardır, Top
rak reformunu yaparsanız köylü işgalleri olmaz, 
der. Yoksa yapmazsanız, sosyal mücadeledir, 
karşınıza çıkar bunlar ve bunlar eylem olur ve 
bunlar devrim yaparlar, der. Daha artık geri 
dönmek bu, der. Ama anlamayana, yahutta bun
dan çok güzel neticeler çıkaran Aristo mantık
çılarına; E, görüyorsunuz ya, C. H. P. Genel 
Sekreteri kalktı, (köylü neleri, unuttum.) dev
rimci eylem mi dedi, dedi. Bütün vücudumla be
raberim. Hiç yanlış değil, çok doğru, insancıl, 
Türkçü, miUîci, karşı sınıfın, aleyhine değil. 
Şunu, sükûnetle, sekinetle biçimine getirmek, 
Anayasaya uydurmak suretiyle yapalım demek
tir diye tercüme etmiyorum, açıkça odur, tef
sire ihtiyaç yoktur. Diyor işte. Burada işveren
lerle işçiler de karşı karşıya gelmişlerdir, çır
pmıyoruz. Gelin etmeyin bunu, Hiç, düz mâna

da işçilerin kuvvetli olmasını istiyor diye bana 
argüman olarak çıkaracakları şeyi ben mi çı
karırım burada. A.. Biliyorum ben. O sırra vâ
kıf mısm Evet, vâkıfım tabiî. Ne sanıyorsu
nuz yani. Sınıflararası mücadelede tarih için
de neler olmuş, karınca kararınca, yaladığımız 
mürekkepten bir şeyler biliyoruz. O itibarla di
yoruz ki, gelin bu 1/3 şartını konfederasyonun, 
işveren Konfederasyonunun dahi kabul etme
diği gibi, sendika kurma hakkını kısıtlayıcı an
lama alınız. Delillerimizi böylece sıralamakta 
devam ediyoruz. 

Sendika enflâsyonu olduğu içindir ki, bu 
kanun tadili getirilmiştir. Sendika enflâsyonu 
olduğundan bahsediyorsunuz. Neden bunu ta
rihî ve tabiî kabul etmiyordunuz? Kaç yıllık 
sendikacılık hayatınız var? Hep böyle olmuyor 
mu? Başka şeylerde böyle olmuyor mu? Türki
ye'de esnaf enflâsyonu da var, desem, ticaret 
enflâsyonu da var desem yalan bir şey söylemiş 
olmam ki. Türkiye'nin gelişi bu. Her köşe ba
şında bir bakkal, hattâ Türkiye'de yalnış poli
tikalar yüzünden sanayileşme enflasyonu var, 
tâbir caizse. Ne demek, küçücük, küçücük, kü
çücük kuruluşların ferman ferma, hüküm ferma 
olduğu memleket. (Bankalar sesleri) Buna ilâ
veler yapan Sayın Ağabeyime teşekkür ederim. 
Nelerin enflâsyonu yok? Var tabiî. Türkiye'nin 
tabiî, tarihî gelişimi. Amerika'da da öyle. Film
lerde görürsünüz, her üç evden bir tanesi bağ 
evidir, öyle ya, öyledir, başka çaresi yok. Ha, 
bunu kanunla önleriz, önliyemezsiniz, önliyemez-
siniz. Meselâ, sırası geldiği zaman söyliyeceğim, 
getirdiniz, iktidar olarak getirdiğiniz vergi taşa
nlarının Türkiye'de sanayileşme bakımından, 
eğer burada nasibolur da ekpozisyonunu yapar
sam, mahzurlu yönlerini göstereceğim. Aman 
ha vergi aleyhtarlığiyle, hemen kolaycacık 
beni suçlamayın, onu bütünü içinde anla
tacağım. Ama verginin bir kısmının, vergilerin 
bir kısmının, nereye taallûk ettiğini biliyorum, 
okudum. O yüzden sanayi birimlerinin parçalan
ması ihtimali çok kuvvetli. 

Küçük sanayi teşekküllerinin hükümran 
olduğu ülke olabiliriz, dikkat etmek lâzımge-
lir. Bir büyük politikadır vergi, öyle söyledikleri 
gibi sadece, efendim işte sosyal adaleti sondan 
bir evvel düzenlemek değildir. Sanayileşmeye 
tesir eder, hattâ daha ileriye giderek söyliyeyim, 
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sosyal yapının değişmesi veya olduğu gibi kal- I 
masına tesir eder, önemlidir. Onun sonuçlarını, I 
tesrlerini sonra söyliyeceğim. I 

Sendika enflâsyonu Türkiye'de tabiîdir. Ama, I 
tarihî gelişim içerisinde bunlar yavaş yavaş, şu- I 
urla belli bir yere doğru gideceklerdir. Giderken I 
sizin zorunuz olmayacaktır, yani yasamacmın zo- I 
ru olmıyacaktır. Hiç korkmayın, ben daha Tür- I 
kiye'de isçiden, doğrudan doğruya, sendikasın
dan şikâyet almadım. Şikâyet almadım diyebi- I 
liyorum. Zira partiye mensubum, orada da gör
müyorum büyük şikâyet, yani bu sendika enf- I 
lâsyonu var dendiği zaman işsiz kalmış insanla
rın bir kısmı, şu iş, şurada, bahçenin kenarında 
bir miktar fazlalık var, onu atalım der gibi sen- I 
dika enflâsyonu var deyip, çıkıp, bunları aslın
da sendika tekeline dönüştürecek bir yolu izle
melerine müsaade etmemeliyiz, benim anladığım 
kadarı ile ve doğrusu da bu olması lâzımgelir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, lütfen, sırası gel
diği için söyliyeyim, çok yommıyayım sizi, bir sa- I 
atten fazla olmadı, şimdi bu kadarla yetmeyim, 
daha doğrusu bir konu aeıklıyayım da, onunla J 
yetmeyim, sonra maddelerde tekrar geleceğim, I 
lütfen şu kanunu, istirham ediyorum herbiriniz 
bir kerecik 275 sayılı Kanunla, özellikle 7 nci, 9 
ncu maddeleri le, 275 sayılı Kanunun, bunun da I 
5 nci, 8 ncı, 9 ncu, 11 nci, 14 ncü, 21 nci, 29 ncu I 
maddelerini lütfen bir kere, kendi başınıza ka- I 
îarak okuyunuz ve bu celse burada dolsun bit- I 
sin, saat 19,00 da. Bu akşam, yarın akşam, ne I 
saman olursa olsun, ama lütfen bir kere okuya- I 
rak geliniz. Ama benim anlattıklarım çok cüzi I 
şeyler, yasılan şeyler var, gazetelerde, başka I 
yerlerde, onlarla mutlaka mukayese ediniz. 275 
sayılı Kanunu bir kere görünüz, Diyeceksiniz ki I 
biliyoruz. Eminim, fakat tekrar etmekte fayda 
var. Bir kere şu ıstılahlara alıştırmak lâzım, iş- I 
kolu, işyeri, işveren, işçi sendikası, Türkiye ça- I 
pmda faaliyet. Faaliyet derken ne anlama ge- I 
liyor? Toplu iş sözleşmesi yetkisi kime veriliyor, 
aidatı kim topluyor? Bunlar kolay şey, kolay gi
bi gözüküyor ama, değildir arkadaşlarım. İdraki I 
zor değil genleştirilip de anlamlarını çıkarmak 
çok zor. O zaman oy veriniz, göreceksiniz ki, I 
tekrar ediyorum sendika kurmak : I 

1, Toplu iş sözleşmesi yapmak hakkı. I 
2. Bir ucundan da grev hakkı. 
Bu iki kanunla hakikaten saptırılıyor, kısıt- | 
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lanıyor, bir ölçüde Anayasanın rahatça kullanıl
masını öngördüğü hakkı, rahat ortam içinde kul
lanılmasına mâni olunuyor. 

Arkadaşlarım, bakınız şuna tenezzül etmiyo
rum. İşyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapma ola
nağını kaldırıyor bu kanunlar. Oysa, Türkiye'
de işyerinde toplu iş sözleşmesi yapılması ola
nağı kalkarsa, aynı işkolunda çalışan çeşitli iş
yerlerinin malî, iktisadi durumları birbirlerin
den farklı olduğu çin, işkolu seviyesinde yapıla
cak toplu iş sözleşmesnin İzmit'teki, Ağrı'dak, 
Konya'daki, Kırşehir'deki, fabrikaların durum
ları farklı olmasına rağmen, aynı ücret seviyesi
ne getirecektir. Siz sermayeyi sevmiyor musu
nuz, sermayeyi korumanız gerekmez mi, serma
ye bu yüzden zarar görmiyecek mi? Adamın 
Ağrı'daki fabrikası bu sene % 5 kâr etmiştir, 
ama istanbul'daki c/'c 25 kâr eder. İşkolu sevi
yesinde toplu iş sözleşmesi yaparsanız, Âğrı'îa-
kinin canına okursunuz, İstanbul'dakmi kalkm-
dırırsmıs diye sizi sermaye çevrelerinin, iş çev
relerinin menfaatlerine doğru çekip, çekip de 
taraftar kazanmak istemiyorum. 

Buna tenezzül etmek i?-temiyorum; bu önemli 
bir şeydir. Hepinizi düşündürürüm şimdi. Evet, 
bu kanun kaldırıyor onu, kaldırmıyor diyecek 
biliyorum, okuyacak, yapabilir diyecek, yapamaz 
mümkün değil. Sendika kalmıyacak ki, orada 
toplu iş sözleşmesi yapsın. Aklıma gelip gelip 
gidiyor, benzetemiyorum, hususi bir şey var 
bunda. Hani bir nokta sükûtu ile ZOZVL kör eder
sin ya, evet eski Türkeede kâfi harfi var, vav 
harfi var, (r) harfi var, üstünde cezmesi var, 
canım ne oldu bir noktayı kaldırdım ama, kör 
oldu, göz iken kör oldu. Şimdi senin yaptığın 
şey bu zaten. Demiyorsun kaldırıyorum, sen
dika kurma hürriyetini alıyorum. Anayasaya 
aykırı mı efendim, sendika kurmasına mâni mi 
oluyorum? Tabiî, tabiî mâni olmuyorsun. Ama 
noktayı alıyorsun göz iken kör ediyorsun işi. 
Bunun gibi oluyor. Oraya çekmiyorum sizi, çek
mek de istemiyorum. Çeşitli yerdeki fabrikala
rın durumlarının birbirinden farklı oluşu sebe
biyle onların ziyan edecekleri ve saire gibi bir 
argümanla da sizi hususi bir yere getirmek iste
miyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Ayrı ayrı yapıyorlar sözleşmeyi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yapa
bilir ama, % 35 olacak beyim niye böyle yapı-
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yorgunuz? Efendim iyi niyet göstermiyeceksin, 
yüz defa tecrübe ettim, ama bir türlü olmu
yor. istiyorum ki, insanlar birbirleriyle anlaş
sınlar, ben bunu biliyorum, siz de biliyorsunuz 
ikimiz aynı şeyi konuşamayız. Yazılı bunlar. 
işte % 35 eskiden varmıydı, yok muydu? İstemi-
miyorura, efendim eskiyi, onu dahi mâni görüyo
rum ; gelişmemiş, perişan etmişlerdir. Bütün bu 
felâketler oradan doğmuştur zaten. Eskiden sizin 
genel sekreteriniz demiş efendim Abdullah. Ca
nım biliyoruz Allah, Allah söyledik açıkça yaz
dık, partinin damgasını koyduk altına, yapma
yın rica ederim. Okuyalım ne diyor; «Toplu 
iş Sözleşmesi yapmaya o işkolunda en çok üye
ye sahibolan ve her halde, o işkolunda sigorta
lı işçilerin en az % 35 ini temsil eden» bir ba
kıma da bir çelişki var burada, eskiden % 51 
ini teşkil eden yapıyordu, şimdi % 35 filân. 
Ama, o değil ki, gelmiyor ki, «işçi federasyonu 
veya Türkiye çapında faaliyette bulunan işçi 
sendikası» sendikanın elinden aldın işte, fede
rasyona verdin veya Türkiye çapında faaliyet 
gösteren işçi sendikası dedin mi, işyerinde ki 
sendikanın isterse üyesi yüzde yüz olsun, hat
tâ onun gibi on tane işyerinde üyesi yüzde yüz 
olsun, fakat işkolunda Türkiye çapında faali
yette bulunma kudretinde olmadığı için, yani 
1/3 işçiyi kapsamadığı için on sendikanın, - sen
dikanın diyorum tâbir açık - federasyon demi
yorum, Toplu İş Sözleşmesi olanağı var mı? 
Yok. Şimdi, bu itibarla hani çok defa münaka
şalarda şöyle oluyor. Türkiye'nin felâketi de 
galiba burada. Herkes bir mahfelde oturup me
seleyi münakaşa ederken, elden geldikçe epik, 
olursa dramatik, olursa lirik veya buna benzer 
bütün edebiyat türlerini kullanıyor ve güzel 
konuşan, hitabet sanatına vâkıf olan ve insan
ların her birisinin üzerinde birleşebileceği de
ğer yargılarını en çok dile getiren meselenin 
mahiyeti bir tarafa, o hak kazanıyor. Şimdi bu 
işte böyle olacak. Onun için de hitabet kudreti 
ile, çok geçerli değer yargılarını kullanmak 
suretiyle, bir konunun kendisini bir tarafa itip 
hakılılık kazanma sanatını da biraz evvel öv
düğüm büyük sınıf burjuva idare etmiştir. Da-
le Carnegie adiyle anılan profesörü besliyerek 
bu sanatı bugüne getirmiştir. Yoksa, öyle konu
nun içinde kalarak herkesin en az kendisi ka
dar, diğerinin akıllı olduğunu, tâbiri caizse, 
bilgili olduğunu kabul etmek kaydiyle, hak 

teslim ederek, bâzılarının ifade ettiği gibi, as
gari müştereklerde yahut asgari müşterekler 
yerine,, asgari müştereklerde buluşmıyarak bir 
dâvayı kazanmanız mümkün olur. Ama, aslın
da eğer bu dışarda olursa buna avam friplik 
derler, burada olursa âyân friplik derler. 

Değerli arkadaşlarım, çok değerli, çalışkan 
Çalışma Bakanına açık bir kartla bir hususu 
teklif ediyorum. Şimdi bu kanunun aslında 
Türk yargı organlarınca ortaya konulan birta
kım hukuk anlayışlarına, içtihatlara uygun bi
çimde düzenlendiği ve binaenlâazalik her kim 
ki, bu tadile karşı çıkarsa, haddizatında Ana
yasa Mahkemesi kararlarını Yargıtay Daireleri
nin kimi tekine, kimi genel kuruluna karşı çı
kıyorlar iddiasına değinmek isterim. Bu iddia
yı burada belli çerçeve içinde cevaplandıraca
ğım. Ama, sonra inşallah gene söz alacağım, 
daha açık gerekirse bu Resmî Gazeteleri başın
dan aşağı gücüm yeterse okuyacağım. Hiç bak
mayın sayın kâtipler, bunun başka çaresi yok
tur. Bulabildiğim kadarı ile tabiî, bunun dışm-
dakini bilmiyorum, mesulde değilim. Ne demek 
istiyorsun dersiniz, bulamadığım için mesul de
ğilim. Elimde Anayasa Mahkemesi kararı ola
rak iki tane, ve Yargıtay kararı olarak da... 

Sayın Başkan bir kürsü yaptırmak lûtfun-
da bulunsanız da şuraya herkes kâğıdını ra
hatlıkla koyabilse... Şu ışık da adamın gözüne 
girmese, şunları ayarlamak için insanın boynu 
ağnmasa. 

1. Hukuk Genel Kurulu kararı, 
2. Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi kararı, 
3. Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi kararı... 

Evet bunlar var elimde. Bunlara dayanıyoruz 
yani, benim elime geçip de bu konuda, hakika
ten bu konuda, düpedüz bu konuda, bu kanun 
konusunda içtihat belirtmiş olan yargı yerleri 
ve onların kararları burada. 

Şimdi, tabiî konuşacak, daha iyi anlıyaca-
ğım, dışardaM beyanatının çok kısa olması do-
layısiyle neyi kasdettiğini pek iyi anlamamış 
olmakla beraber, Anayasa Mahkemesinin bu 
konuya değin kararlarının bu olduğuna göre, 
ben kendi kendime çıkardığım kadarı ile Sa
yın Bakan şunu kastediyorlar her halde, Ana
yasa Mahkemesinin 963 e 336 esas sayılı 967 ye 
29 karar sayılı ve 27 . 9 . 1967 tarihli kararın
da öyle bir yer var imiş ki, bu pasaja göre 
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Hükümetin, bütün kuruluşların, sendikaların I 
veya birliklerin, özellikle konfederasyonların I 
su ve bu siyasi partilere araç olmaları, sınıf I 
kavgasını kışkırtmak istiyenlere yardım edip I 
etmediklerini izlemek, demokratik sosyal hukuk I 
devleti içinde Hükümetin başta gelen görevi- I 
dir demişler, Saym Anayasa Mahkemesi kara- I 
rmı verenler ve böylece bu kâğıtlarda gördü- I 
günüz gibi de o Anayasa Mahkemesi kararı
nın özetini çıkarmışlar, elden ele dolaşıyor. 
Zannederim ki, Sayın Bakanın istinadettiği ka
rarlardan bir tanesi bu. Tabiî nasıl bu konunun 
içine giriyor, neden dolayı giriyor anlıyama-
dım. Her halde olaylarla da karışık mütalâa 
ediyorlar, olaylar gıktı binaenaleyh Hükümet 
bu yüzden bu kanunu getiriyor. Hükümet bu 
kanunu getiriyor meselâ; en yaklaşık olarak 
tahmin bu. Bu kanunu getiriyor, olaylar çıktı, 
olayları çıkaran DİSK denilen bir sendikadır, 
bunun yöneticilerinin bir kısmı komünisttir, 
bunların kışkırtması ile işçi sınıfı iki vilâyette 
yürümüştür. Bu itibarla, biz bir kanun getiri
yoruz,. böyle komünizm sendikacılar kurdukla
rı federasyonları v.s. ortadan kaldırmak istiyo
ruz. Bu da bizim hakkımız. Çünkü, biz mem
lekette sınıf çatışmasını istemeyiz. Bunu iste
mememiz lâzımgeldiği kanunlarımızın gereği 
olduğu gibi, Anayasa Mahkemesinin de kararı 
konusudur demeye getiriyorlar, başka türlü 
mâna veremiyorum... 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Hiç öyle düşünmedik, 
benim namıma düşünüyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Zah
meti bana, eğer kabul ederseniz. Yani her hal
de bu başka karar varsa bilmiyorum. Halbuki, 
şurada gördüğünüz, okuduğum ürjan ve insa
na hakikaten vehlei ulâda ciddî bir duraksama
ma sağlıyan kararın aslı esası da o değil. Bu 
maksatla verilmemiş. Yani, Hükümeti sendi
kalar düzeninde istediği gibi tasarrufta bu
lunur, onları tabiî, tarihî gelişimlerinden çekip, 
çevirir, isterse şu şarta,, isterse bu şarta bağla
yıp Anayasal haklarını dilediği gibi düzenler; 
Anayasal hakları Hükümet verdiği kadarı ile 
işçi sınıfı kullanabilir, işçi kullanabilir, anlamı
na ge iniyorlarsa durum o değil. Bu karar, bir
çok Sendikalar Kanununu ve başka birtakım 
kanunların maddelerini iptal ettirmek istiyen j 
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bir davacının dâvasına karşı verilmiş bir ka
rar. Kararın konusu şu: 

Sendikalar Kanununa ve 29 ncu maddeye 
göre, bu kanuna göre kurulun meslekî teşek
küller her hesap veya bütçe devresine ait bi
lanço ve hesaplarını ve çalışma raporlarına 
aidolduğu devreyi takibeden 3 ay içerisinde Ça
lışma Bakanlığına gönderirler, bu bilanço ve 
hesaplar nıeyanmda teşekkül eden o devre için
deki gelirleri ve gelir menbaları, giderleri ve 
sarf yerleri, başkana ve idarecilere verilen üc
retlerle, memur ve müstahdemlere ödenen meb
lâğlar, para mevcudu, demirbaş mevcudu, gay
rimenkul mevcudu, Çalışma Bakanlığı teşekkü
lü, filân... 

Yeni madde var, bu maddeye göre sendika
ları malî yönden denetlemek hakkını haiz olan 
Hükümetin denetlemesinin doğru olduğunu bir 
gün... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Her 
kes gidiyor, zahmet çekiyoruz, duyamıyoruz, 
mikrofona konuşun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Her
kesin birden gitmesini hiç arzu etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, mikrofona 
konuşmanızı istiyorlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Buna 
yabancılaşma derler, Sayın Zaşkanım. İnsan 
âlete değil, âlet insana uysun, diyorlar, sonun
da. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

...Şimdi, 29 ncu maddeye göre malî yönden 
sendikaları denetiiyen Hükümetin denetleme 
hakkını kapsıyan bu karar, biraz evvel okudu
ğum denetleme sırasında, ffelir kaynaklarının 
ne olup, olmadığını, gizli faaliyetlerde bulunup 
bulunmadıklarını denetlemiye hakkı olduğunu 
söylüyor. Evet, söylüyor ama, altında da ne 
diyor bakın, aynı Anayasa Mahkemesi kararı. 

Bilanço olarak bunları alan Bakanlık şüp
he yaratan haller ve kanuna aykırı tutumlar 
karşısında sendikaca kapatacak veya çalışma
larını durduracak değildir. O raporlar üzerin
de yaptığı incelemelerde sendikaların çalışma
larında tuttuğu yolun kanun hükümlerine, de
mokratik düzene aykırı olduğu kanısına varır
sa, kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapa
cak, gerekirse Cumhuriyet Savcılığına durumu 
bildirecek. Sonuç, yargı yerlerinde alınacaktır, 
diyor. 
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Tamam, beraberiz, baştan aşağıya beraberiz. 
Tabiî, böyle bir sendika varsa, kanunların mü
saade etmediği faaliyetlerde bulunuyorsa, ya
bancılardan para alıyorsa, sınıf kavgasını kış
kırtmak için gizli faaliyette bulunuyorsa, vel
hâsıl bu memlekette yasak olan şeyleri yapı
yorsa elbette Hükümet bunu kontrol edecekler
dir. Bunun gelir menbalarını, ve sairesini... Bun
da hiç şüphe yoktur. Ama, hemen bir kanun ge
tirip, derhal bu esbabı mucibe ile, sendika kur- i 
ma hürriyeini, hakkını. Toplu iş Sözleşmesi ya
pabilme hakkını, grev hakkını kanunen kısıtlı-
yamıyacaktır, diyor Anayasa Mahkemesi. Ne 
yapacaktır, diyor? Bunları görürse yargı yer
lerine gidecektir, yargı yerlerinden karar isti-
yecektdr; denecektir ki, bunlar cezalıdır. 

İşte, galiba Türkiye'de yapamadığımız şey 
bu. Yapamadığımız için rejimi buhrana dü
şürdüğümüz şey bu. Biz, itiraf etmek gerekir 
ki, başta C. H. P. olmak üzere, imparator
luk döneminden sonra millî devleti kurduğumuz 
dönemde, bütün Hükümetlerce, asa3dş bakımın
dan, sosyal - ekonomik ve diğer yaşam bakı
mından güçlü Hükümete ihtiyaç duyulmuş, o I 
devrede, o tarihî şartlar içinde. Yetkileri tek 
elde toplama gibi bir anlayış içerisinde yani, 
tefriki kuva yerine tevhidi kuva geleneğine sa
hibiz. Evet, kuvvetler birliği, kuvvetler ayrı
lığı, o zamanın tâbiri olduğu için öyle söyle
dim. O saman kuvvetler birliği denmiyordu, 
tevhidi kuva deniyordu, öyle bir gelenekten 
geldiğimiz için elbette biz işte şimdi bunu, bu 
itiyadı atamıyoruz. 196İ Anayasasını aksatma
mızın sebeplerinden başlıcası bu. Bütün gayre
ti A. P. Hükümetinin, sağolsun, Hükümeti ik
tidarının, neden ben Hükümetken Anayasaca 
yetkiye sahip değilim de, yalnız yürütme göre
vi ile kalmışım, kısılmışım. 

işte, bütün çelişki, mücadele, rejim buh
ranı filân buradan geliyor. Veriniz şimdi A. P. 
nin eline 1924 Anayasasının yetkilerini; yetki
lerini diyorum, dikkat edin; müştak olan göre
vini, çıt çıkmaz bu memlekette. Ne yaparlar? 
Ne yapacaklarını biliyorum. Bütün bu gelişmiş
liği, gelişme yolunda olmamıza rağmen, Hükü
met yetkisini kullanırken gelişmeyi dahi dur
dururlar. Hattâ onun içindir ki, Anayasanın sa
vunucusu olmaya mecburuz ve kuvvetler ayrıl-
ğma gitmeye mecburuz. I 
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İşte bu yüzdendir ki, bu kanun, ister teklif 

olsun, ister tasarı olsun, hemen bu esbabı mu-
cibeye dayanılarak, biraz evvel okuduğum se
beplere dayanılarak, kanun çıkaralım, bu işi 
önliyelim, demeye gelmiştir. Yoksa, Anayasanın 
emri, düzenimizin emri hukuk anlayışımızın 
gereği böyle hallerde sendikaları kontrol etti
ğimiz zaman yargı yerlerine gitmekten öteye 
görevimiz olmamak gerekir. 

Binaenaleyh, bu kanun tadili, Anayasa Mah
kemesinin şu kararma dayanılarak yapılıyor. 
gerekçesi geçerli değildir. Âleti, aracı hangi 
gayeye göre kullanacağını söylüyor, burada. 
Evet, kontrol edeceksin, denetliyeceksin, komi-
nist olmıyacak sendikalar. Yok bu memlekette 
kominizm, yok böyle şey. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Böyle gey olmaz. Kommistten 
kaçtığım, yani korninist toplum yapısı, devrim, 
devleti de yok bu memlekette (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Tamam, böyle şey yok
tur. Böyle şey, o züppelik olur, bu memlekette. 
Bu Anayasalarla demokrasi içerisindeyiz, de
mokrasi yapmaya çalışıyoruz, hak devrediyo
ruz, beraberiz diyoruz. Fakat, içinden de ilerici 
imiş, yahut da bilmem neci imiş gibi; yok böy
le şey. Açık konuşmak lâzım. Korninist ise, ko-
minizmi istiyorsa, söylersin, kominizmi istiyo
rum, dersin, doğrudur, dersin., müdafaa edilecek 
tarafı vardır, dersin. Çok memleketler ko
rninist, dersin. Mümkündür, bu. Ama, buna ge
reğimiz yek ki, ne parti olarak var, ne öbür 
parti olarak var. Hiçbir şey lâzım değil. A... 
komünistlik yapanlar... Tut, yakala adamı, ya
hut sendikayı kapa ve ver yargı organına. Ama, 
kanun getirip, kominizmden kurtarıyorum bu 
memleketi, diyerek sendika hürriyetlerine ve 
haklarına el atamazsın. Buna, Anayasa müsaa
de etmez. Anayasaya aykırı olan, budur aslında. 
Anayasaya aykırı olan budur, 46 ncı maddeye 
aykırılık değildir. Yani, affetsin, bereket uy
muyor, 4$ ncı maddeye. Tabiî, 46 ncı madde
deki sendika kurma hakkını alıp da atmıyor
sunuz. Ama, öyle bir hale getiriyorsunuz ki, 
işte kominizm şeysi ile, korkusu ile, fobisi ile 
kimsenin aklında yokken getiriyorsunuz, bunu . 
Eğer bu ise dayandığımız, arkûmanmız ka
dar kuvvetli değil. 

Anayasa Mahkemesinin 2 nci kararı: 2 Ma
yıs 1969 Cuma günü neşredilmiş, 1963 - 337, 
1967 - 31 esas sayılı karardır. Bu kararda, bu 
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Anayasa Mahkemesi kararında, eğer bu ise ta
biî ben kendi araştırmam sonunda buluyorum. 
Bu kararda deniyor ki, bu durum işçileri belli 
bir sendikaya girmeye zorlama anlamına gel
mez ve böylece sendikaların isteğe bağlı olarak 
kurulmasını ve istekle sendikalara girilmesini 
•öngören Anayasamızın 46 ncı maddesine aykı
rılık söz konusu edilemez. Gerçekten sendika
cılık yararlı bir akımdır ve işçi ve işveren iliş
kilerinin bugün için vazgeçilmez bir koşulu ve 
niteliğindedir. 

O halde sendikacılığın gelişmesi için sendi-
kalaşmış isçilere birtakım kazançlı durumlar 
sağlamak, işçileri sendika kurmaya veya sendi
kaya girmeye zorlama olarak nitelendirilemez. 
Bu, olsa olsa bir hedeften dönme yoludur ki, 
Anayasanın bunu yasaklamış olma?! söz konu
su değildi! 

Açıklanan nedenler karşısında dâva konusu 
hükümlü sendikalardan başka işçi kuruluşları
na veya eylemli işçi topluluklarına Toplu Söz
leşme yetkisinin tanınmamış olmasında Anaya
saya aykırı bir yer yoktur. 

Kararın hülâsası bu ve bu kararda güçlü 
sendikaların Toplu Sözleşme yaptığı takdirde 
işçi sınıfının menfaatinin çok iyi bir şekilde ko-
runulacağı savunuluyor, diye bu kanunun ge
tirildiği söyleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu kararla sendikala
rın güçlenmesi arasında hiçbir ilişki yok. Neden 
mi? Bu dâvanın konusu şu: 

Sendika olmıyan eylemli işçi toplulukları
nın, sendika şeklinde örgütlenmiyen işçi top
luluklarının dahi Toplu İş Sözleşmesi yapmala
rı istenmiş, yapabilmelidir, denmiş. Hattâ mü
nakaşa edilmiş, 47 nci madde «isçiler» deniyor. 
«İşçiler» denince bunu sendika anlamına almak 
mümkün değildir, işçilerin toplanıp da Top
lu İş Sözleşmesi yapmaları mümkündür, de
mişler, böyle bir dâva açmışlar, dâvayı reddet
miş. Anayasa Mahkemesi diyor ki, hayır, öyle 
değil, diyor. Sendika iyi bir şeydir, diyor. Sen
dikasız hak mücadelesi yapılmaz, diyor; onun 
için eylemli işçi topluluklarının Toplu İş Söz
leşmesi yapma olanağı yoktur, diyor, sendika 
şeklinde örgütleniniz, diyor ve fakat derken 
bunu sakm ha, işçileri zorla sendikaya sokmak 
veya oradan çıkarmak anlamına da almayınız. 
Bu, hürriyete mâni olur. Ve zikrediyor, 46 ncı 

madde sendika kurmayı pek titizlikle korudu
ğu bir hak olarak işçilere vermiştir, diyor. Ve 
böylece meseleyi bağlıyor. 

Binaenaleyh, bu Anayasa Mahkemesi kara
rının da bir basamak olması, hiç değilse bu ka
nunun tadilini gerektiriri bir yasama argüma
nı olması, yani Anayasa Mahkemesinin dahi 
böyle düşündüğünü gösterici bir karar değildir. 
işte, tarih ve numarasını verdim, tarih ve nu
marasını verdiğim bu kararda neyin yazıldığı
nı öğrenmeniz, lütfeder, araştırırsanız mümkün
dür. Bunu ancak böyle anlarsınız doğru düşün
müş olursunuz. Hattâ bence bu kararla, şimdi 
getirilen tadilde tamamen muvafakat etmeme 
hali, istememe hali dahi var. Çünkü, bu Ana
yasa Mahkemesi kararı, şimdi getirilen tadilde 
olduğu gibi, bir işkolunda belli oranda işçiyi 
kapsıyan sendikaya ancak, sendikalar, işçi ku
ruluşları ancak işçiye menfaat temin etme ola
nağı sağlıyor. Bu kararla, özellikle pür anlam
da, saf anlamında işyeri sendikaları kastedili
yor. Çünkü, diyalektiki bunun böyle kurulmuş, 
Şöyle karıştı, 5 - 10 kişilik eylemli işçiler top
luluğu Toplu iş Sözleşmesi yapmasın, ama sen
dika, hiç değilse sendika olsun denmiş. Benim 
hukuk anlayışıma bu daha muvafık geliyor. 
Ama, zorlıyarak başka anlama da alsanız, bu 
hiçbir saman; işte, Anayasa Mahkemesi efen
dim, güçlü sendikalara yaşama hakkı tanıyor. 

Biz de getirdiğimiz kanun ile güçlü sendika 
kurmaya çalışıyoruz, diyorlar. Bir tanımlama 
üzerinde durmaya mecbur hissediyorum, ken
dimi. Bu güçlü sendikadan ne anlıyoruz? Burada 
anlaşılan evvelâ. Güçlü sendika dediğiniz saman 
hele böyle bugün yapılmak istendiği gibi ka
nun zoru ile belli sendikalara gitmeyi cebir ile, 
tazyik ile sağladığınız takdirde güçlü sendika 
kurmuş olur musunuz acaba? Bir benzetme ya
pacağım, istanbul'un fethinde Büyük Fatih' 
in 300 bin kişi kullandığını söylerler. Tâbirleri 
seçerek söylüyorum, kişi, asker demiyorum. 
Hakikaten surlara hücum da, para ile tutulan 
birtakım insanların fevç fevç eski tâbirle, dal
ga dalga sevk edildiğini yazar. Stephan Zweig 
kitabında, yıldızın parladığı anlarda. Orda o 
çukurları doldurmaya yarar, ama asıl askeri 
arkadadır, kapıyı bulduğu zaman guelgve 
porte'u hücum eden askerdir. Şimdi, benzet
me bu tabiî. 

72 — 
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Güçlü sendika birçok işçinin kanun zoruyla 
bir araya toplanmış olmasından doğmaz. Güç
lü sendika iki şeyden doğar. Bilinçli işçi, na
muslu, dürüst sendikacı. Namuslu, dürüst. Bu
na hiç inanmam. Namuslu ile dürüste de bırak
tığınız takdirde kuvvetiniz yoktur demektir. 
Namuslu, dürüstlüden benim anladığım; sosyal 
anlamda namuslu duruştur. Çok kolaylıkla o sen
dikayı açıkta bırakacak gücü olan işçi, ancak 
sendikayı namuslu hale getirebilir. Yoksa sok
tunuz mu kışla usulü, zorla, kanunla işçileri 
bir sendikaya, o sendika güçlü olmaz. 

Bakınız yine ben misal olarak söylüyorum. 
Türkiye'de DİSK dedikleri sendika aslında, iş
çilerin sınıf bilincine vararak, özellikle sosya
list bir Devlet kurmak için o bilince gelerek 
kurdukları bir sendika değildir diyorlar», sen
dikada bulunanlar. Hayır diyorlar, öyle o bi
linç yüzünden işçiler kopup gelip de DİSK de
dikleri Devrimci İşçi Sendikalarını kurmadılar, 
diyorlar. Ya? Nihayet yaşıyan insanlar bunlar. 

O, diyorlar DİSK dedikleri sendikaların ba
şında bulunan kişiler, ki bunların kimisi Ada
let Partili diyorlar, kimisi Cumhuriyet Halk 
Partili, kimisi işçi Partili, kimisi dedikleri 
gibi bilmem ne... Bunlar öylesine cebbar insanlar 
idi ki diyorlar, iş, toplu iş sözleşmesi zamanın
da en büyük menfaat payını kendilerine, kendi 
mensuplarına koparabildiler de, böyle böyle 
dediler güçlendiler diyorlar.» Yok öyle değildir 
denebilir. Bunlar kaç kişi bilmiyorum. Kimisi 
60 000, kimi 85 000 bayağı bunlar sosyalist der
lerse.. Çok zor bir şey, köprü altından saniye 
de 300 000 M* su geçiyor. Hayır canım geçmez. 
inanmazsan git Ölç anlamına gelecek bir müna
kaşaya girmek istemiyorum. Sanmıyorum Tür
kiye'de 100 000 kişi işçi, hem de saf fabrika iş
çisi sosyalist Devlet kurma bilincine varmış da 
sendika kurmuş olsun. O zaman Adalet Partili 
sendikacının ne işi var, yahut Halk Partili ve
ya diğer şeyin. Dahası var, bu sendikaların bir 
kısmı hatırladığıma göre, Şişli misli civarında 
yaşıyorlar, ya Zeytinburnu, Taşlıtarla da yaşı
yorlar İstanbul'da sanayi kurulusu olduğu için 
biliyorum. 

Oy sandıklarına gidiyorsun, tonla Adalet 
Partisi oyu çıkıyor, tcnla Halk Partisi oyu çıkı
yor, hangi sosyalist devlet kurma bilinci, nerde 
başlamış, nereye götürüyorsunuz, ne yapıyorsu
nuz? 
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Apdi İpekçi'nin bir işçi ile yaptığı mülakatı 
getirip de bir yan argüman da kazanmak iste
miyorum ama, cidden ağırlığı var işçinin konuş
masının. Onun için bence güçlü sendika dedik
leri zamn, tatbikattan da misâl, verdiğim gibi, 
işçiye en çok menfaati sağlıyan sendikaya de
mek isterim ben. Ona derim ben güçlü sendika. 
Bir cemmi gafir eski tâbirle, toplanmış, ama 
şu veya bu dümen suyunda 23 Nisan nutukla-
riyle işçisini avutuyor, Türk diyor, millî diyor, 
işte komünizm diyor, ve böylece işçiyi avutu
yor. Ondan sonra da E... ama çok adamı var. 
Olabilir, mümkün. Hiçbir sendikayı tarif etmi
yorum, hiçbir konfederasyonu tarif etmiyorum. 
Kaçındığımdan değil, cidden bunların ciddî ola
rak bunların böyle yapıp yapmadıklarını bilmi
yorum, araştırmadım konum değildi. Ama, ni
hayet bir parlamenter olarak; bilebildiğim ka-
dariyle, duyabildiğim kadariyle, gerebildiğim 
kadariyle akrabam var, tanıdığım var, arkada
şım var sendikalar da işitiyorum, işçiler arasın
da var, işitiyorum, işitiyorum. 

Bu itibarla güçlü sendika kavramı üzerinde 
anlaşalım. Güçlü sendika, çok işçisi olan sendi
ka demek değildir. Aristo mantığından istifade 
etmiyeceğimi söyledim. Bu kanun geçerse, gü
nün birinde, sendikalar bugünkü gibi değil, baş
ka amaçlara yönelmiş birtakım teşekküller ol
maya başlarsa, o zaman sermaye çevrelerinin, 
işveren çevrelerinin özellikle iş hayatının karşı
cında kalacağı meselelerin yanında sosyal me
selelerin çok önem taşıyacağını kavramak lâ
zım. 

Efendim istemiyor musunuz birtakım ileri
ciler, gericiler şimdi benim sözlerimi eleştirecek
ler? Efendim C. H. P. liyim ben. Devrimci bir 
partiliyim, devrim anlaşım belli, tarih içinde 
numunesi var. 

Biraz evvel bahsettim, şu üç gün evvel ku
rultay da gecen hâdiseyi dahi sıcağı sıcağına 
şuraya getirmekte partim için fayda gerdüm. 
Bu bakımdan benim anlayışıma kimse kınama 
gözüyle bakamas. Yani C. H. P. için faaliyet 
sarf eden kişilerin onun anlayışını dile getirmek 
kadar namuskârlık olamaz. O namuskârlığm 
içinde kalmaya dikkat ediyorum. 

Sayın Başkanım, daha yarını saat kadar de
vam edeceğim eğer burada kesmek... 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 10 dakikanız 
var. iki tercih hakkınızı kullanabilirsiniz. Za
ten bir önerge var. Saym isa Bingöl, der ki, 
mûtat çalışma süremizin bitmesine az zaman 
vardır, konuşmakta olan sözcünün beyanatının 
bitimine kadar müzakerelerin uzatılmasını arz 
ve teklü" ederim. 

Şayet siz, henüz salonda 40 kişi üstünde de
ğilim, buna rağmen görüşmeye devam etmek isti
yorsanız, oylayayım. Eğer gerçekten de 47 ki
şiden aşağı bulunmamız sebebiyle ben bu öner
geyi dahi oylamakta mazurum, isterseniz sa
at. 19,00 a kadar konuşun, 19,00 da gelecek 
birleşime bırakalım. Ama arzu ederseniz öner
geyi oylarım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, affedersiniz efendim yoruldum, mü
saade ederseniz yarma bırakalım. 

BAŞKAN — Saat 19,00 a kadar devam edin 
Saym Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki, 
0 dakika daha söyliyeyim, hay hay. 

Şimdi, güçlü sendika kavramı üzerinde tek
rar.... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan. 
İ3A BİNGÖL (Muş) — Efendim ben Saym 

Başkanlık Divanına bir takrir sunmuştum, 

BAŞKAN — Okudum önergenizi, önergeniz
de Sayın Gündoğan.... 

İSA BİNGÖL (Muş) — Ben Başkanlıktan 
istirham ediyorum, sayın sözcü daha ne kadar 
devam edecek. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yargı 
organlarının kararını dile getiriyorum, birkaç 
kara,- var onu,.. 

BAŞKAN — Saym Bingöl, şimdi zili de ça
lacağım, Genel Kurulda görüşmeleri takibede-
cek kadar bir sayıyı dolduracak sayın üye gore-
bilirsem, önergenizi oylamaya arz edeceğim. 
Ama 47 yi bulmıyan bir karar almayı yetecek 
sayıl da üye içeri de bulunmaz ise beni önerge-
nizi oylamakta tereddüt gösterirsem elbette ki 
mazur görürsünüz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Saym scscü daha 
no kadar devam edecek. 

BAŞKAN — Soralım, Saym Gündoğan ko-
nuşmanız daha ne kadar devam edecek? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, gördüğünüz gibi konuşmam yazılı 

değil, konularımı daha evvel konuşmaya başlar
ken arz ettim ve teker teker satırbaşlarmı ver
dim. Şimdi, bu husustaki rejistratif faaliyete 
gelmiş bulunuyorum, 4 - 5 kadar var onları da 
dile getireceğim. Çünkü bunlar argüman ola
rak kullanılıyor, kullanılacak kullanılması müm
kündür. Ondan sonra da bâzı önerilerim 
olacak. Zannederim ki en çok bir saatin içinde 
bitiririm. Ama emrederseniz hakikaten yorul
dum, affedersiniz devam ederim daha 5 dakika, 
ama insaf ederseniz birkaç günden beri... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 19,00 a 5 da
kika var. Hemi salonda 47 üye mevcut değildir. 
Eğer saat 19,00 a kadar salonda 47 yi aşkın üye 
bulunmaz ise, kaparım, mevcut ise uzatılma hu
susunu oylarım. Devam edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben
deniz devam etmiyeeeğim efendim 19,00 dan 
sonra, 

BAŞKAN — Efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 19,00 

dan sonra devam edeyim diye bir talebim yok, 
sayın arkadaşım lütfetmişler bana. Ama biraz 
evvel arz ettim mazeretimi, 19,00 da kapatalım 
da yarın eğer biraz daha konuşmak imkânı ve
rilirse önemli olduğunu bildiğim bu kanun üze
rinde... 

BAŞKAN — Saym Bingöl, Sayın Gündoğan 
yorulduğunu ve sizden ricada bulunup önerge
nizi geri almak isterler. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkanlığın 
takdirine sunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim?., önergeyi geri alı
yorsunuz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Hayır. Takdirinize 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Takdire olmaz. Takdir sizin, 
benim değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben 
tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — 42 saym üye mevcut, 
HÜSEYİN ÖETÜRK "(Sivas) — Çoğunluk 

yoktur. 
BAŞKAN — Çoğunluk 92 dir. Ben 92 yi 

aramıyorum, hiçGİmazsa bir karar için 47 üye 
mevcudolması gerekir, bu bu şekilde ortaya 
atıldığına göre, ekseriyetin de bulunmadığı 
açıkça görülmektedir, daha önce alman bir ka
rara göre 23 Haziran 1970 tarihinde Sayın Kö-
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ker'in önergeleri üzerine Çarşamba ve Cuma 
günleri de Genel Kurulun toplanması karar al
tına alınmış idi. Ancak aradan geçen iki Çarşam
ba günü de Birleşik Toplantı yapılması sebe
biyle, toplantıyı idare eden başkanlar, Çarşam
ba günü Birleşik Toplantı yapılacağından top
lanma imkânı dâhilinde bulunamıyacagından 
birleşimler Perşembe gününe bırakılmıştır. Ben 
de bu usule uyarak saat 19,00 u bulması sebe
biyle Çarşamba günü de Birleşik Toplantı yapı
lacağından ve toplantının bu nedenle... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Per
şembe günü saat 10,00 da toplanalım nasıl bite
cek, ne zaman bitecek? 

7 . 7 . 197Ö O : İ 

BAŞKAN — Bir önerge mevcut değildir. 

FİKRET GÜNBOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım bu konudan hariç söz alabilirmiyim 
burada iken. önerge kabul etmek için de ço
ğunluk yok burada. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan'm ifade ettiği 
hususlar doğrudur, karar alacak bir nisabımız 
da mevcut değildir. Yani 47 kişinin bulunma
dığını tesbit etmiş bulunuyoruz. 

9 Temmuz Perşembe günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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88 NCİ (BİRLEŞİM 

7 . 7 . 1970 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet ıSenato'su Başkanı seçi'mıi. 
2. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplulu

ğu Karma Parlâmento Komisyonuna (Bağım
sız) toir'üye seçimi. (4/79) 

3. — Komisyonlarda açık Ibulunan üyelikle
re secim. 

4. — Anayasa İMıalhkemesine Ibir yedek 'üye 
seçimi. 

lî - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — '274 sayılı Kanunun «bâzı maddeleri
mi Soydan'ın, üç ilçeyi iMaraş'a (bağlıyan yolun 
asfalt yapımına dair 'Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cu'mlıuriyet Senatosu İstanlbul Üyesi 
Ekrem özdenin, Gençlik ve ıSpor Bakanlığının 
ihdasına dair Barbakandan ^özlü sorusu (6/5)35) 

3. — Cumlhuriyet ^Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'ndiT, Has'taş Anonimi. Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye Ibakanlıklarından 'sözlü 
sorusu ('6/548) 

4. — Cumhuıdyet ıSeııatosu İBalıkesir üyesi 
Nejat 'Sarlıcalı'nın, İBaüıke'sir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan 'Orman tahdidi faali
yetlerine dair Ortaıan (Bakanından sözlü sorusu 
06/545) 

5. — Cumhuriyet ıSenatosu 'Sivas 'Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, İs'metpa'şa Kız (Sanat Enstitü
sünün ismimin, değiştirilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

6. — Cumhuriyet 'Senatosu •İstanlbul Üyesi1 

Rifat Öztlirkçine'nin, İstanbul nâzım plânlarına 
dadr İmaır ive İskân Bakanından sözlü sorusu 
00/560) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — 274 sayılı Kanunun 'bâzı maddeleri

nin 'değiştirilmesi ve '3İ1 nci (maddesine (bir fıkra 
dle Ibu ikanıma 2 geçici ımadde eklenmesi 'hak
kında kanun tasarısının 'Millet Meclisince kalbul 
olunan metni ve Cu'mlhurdyet 'Senatosu 'Anayasa 
ve Adalet, Sosyal 'İşler ve "Büt^e ve Plân ko
misyonlarından 4 ;er 'üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçki Komisyon rapora (»Millet Meclisi 
1/194; Cumhuriyet 'Senatosu 1/1133) '•($. Sa
yısı : 1453) (Dağıtma tarihi : 25 . '6 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İıŞ LER 
1. — Cumhuriyet ISenatosu Çanakkale Üye

si Nahit Altan'ın, Cumlhuriyet Senatosu İçtü
züğünün '5 n'ci maddesinin '3 n'oü 've 4 ncü 'cüm
lelerinin kaldırılması ve '8 nci maddesinin mat-
lalbının '\re (A) fıkrasının 1 nci. '2 n'ci ve 8 ncü 
hendleriyle (B) ifıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi dle Cumlhuriyet 'Senatosu 
Adana Üyesi 'Meihmet Ünalklı'nın, Cumhuriyet 
'Senatosu İçtüzüğünün '5, '8, İd, 113, '14, 1'5, 17, '54, 
56, 59, '60, 712, '73, 74, 120 ive 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine 'dair •İçftüzüik teklifi ve Ana-
ya'sa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) !(IS. iSayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1970 ) 

2. — Cumhuriyet (Senatosu Talbiî Üyesi 
Supihi Gürs'oytrak'm, THY Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna 
dair Senato araştırması ist iyen önergesi (10/33) 

3. — Cumhuriyet İSenatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün -87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili 'hakkında 'İetüizük teklifi ve 

(Devamı Arkada) 
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Cumhuriyet Senatosu Anayasa, ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (<Da-
ğıtma tarihi - . 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Anfcara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûfe Berkol'un 
TRT Arikara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyon önergesi (10/34) 

5. — Cumlıuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahımet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıiklarınm kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komtisyonu raporu (3/868) 
i S. Bayisi : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

6. — Cuımlıuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağınıa dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

7. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad-
t1 elerinin değiştirilmesinle dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince 'kabul olunan metni ve Cum-
I uriyeit Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
pora. OMillet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena
tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtana tari
hi : 18 . 6 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Mehmet Gül er'in yaşatma dokunuLmazığının 
kaldırılması hakkında 'Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

:B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eildenmesine dair kanun teklifimin MMlet 

Meclisince (kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım Komis
yonları raporları ('Millet Meclisi 2/22; Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (S. Sayısı : 1448) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 6 . 1970) 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü (kuruluşu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet iStenatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarındajn 5 er üye almmaik suretiyle 
kurulan Geçiei Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/157; Chımhuriyet Senatosu 1/1124) (S. 
SajTSi : 1451) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1970) 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kurulu-
şı hakkımdaki Kanunun bâ<zı maddelerinin de
ğiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Medisinee kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân (komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
pora. (Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1125) (S. Sayısı : 1452) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 . 1970) 

4. — Türkiye Bağcılığının modernleştirilnıe-
sii ve bağcılığımızın kalkındırılması hakkında 
.Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cuhmuriyet Senatosu Tanın, Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe Plân feomisyonjla-
rından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan ge
çici Komisyon rapora (Millet Meclisi 2/193; 
Cumihuriyet (Senatosu 2/298) (S. Sayısı : 1454) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

5. — Türkiye Eldktrik Kurumu kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul oüuan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İsikân, İçişleri, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye almmaik suretiyle ıkurulan Geçici Komis
yon raporu) (Millet Meclisi 1/154) (Cumhuri
yet Senatosu 1/1126) (S. Sayısı : 1456) (Dağı
ma tarihi : 1 . 7 . 1970) 


