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Sayfa 

1. — Aydın Milletvekili Hab.it Menteşe'-
nin, Meclisin çalığına düzeniyle ilgili temen
nilerine dair demeci. 529:530 

2. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ran ile Ankara Milletvekili Osman Bölük-
başı'na Mn verilmesine da.'r Başkanlık 
tezkeresi. (3/811) 530 

3. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Ankara Milletvekili Osman BG-
lükbaşı'na ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/312) 530 

4. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in İçişleri Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/258) 530 

5. — Arsa Ofisi kanım tasarısının, Ko
nut kanunu tasarısını görüşmek üsere ku

rulmuş bulunan Geçici Komisyona havale
sine dair Başkanlık sunuşu. (1/1.57, 1/266) 530 

6. — Parti Grupları temsilcileri ile bâzı 
milletvekillerinin, Meclisin çalışma saat 
ve düzeni hakkında önergeleri. 530:535 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün, Meclis çalışma düzeni ile ilgili önerge
lerin Başkanlık Divanına gitmeden okunup 
oylanması gerektiğine dair önergosi. 535 540 

8. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ba
lan'm, Elbistan olayları hakkında Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/19) 540:549 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Gzarda'-
nm, meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden 
çok ucum satınalman ürünlerin halka ne 
suretle çok pahalıya satıldığı konusunu in
celemek ve bu hususta alınacak tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei mad
desi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/20) 549:568 
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SORULAR VE CEVAPLAR 568 

a) Yazılı sorular ve cevaplan 568 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıt
kı Hatipoğlu'nun, Barbakanın Romanya 
ve Rusya seyahatine dair sorusu ve Dışiş
leri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil ile 
Başbakan Süleyman Demirel in yazılı ce
vapları (7/494) 568:570 
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2. — Tunceli Milletvekili Hasan Ün
lü nün, Tunceli iline bağlı Ovacık ilçesi ara
zisinin sulanmasına vo il hudutları dâhilin
de tesbit edilen madenlere dair sorusu vo 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezginin yazılı cevabı (7/514) 570:573 

3. — istanbul Milletvekili Osman Özer'-
in, istanbul'un Beykoz ilçesine fcağlı sahil 
köylerinin barınak ve mendirek inşaatla
rına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/555) 573 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Eğitim Bakam İlhami Ertem, önceki 
birleşimde üniversitelere giremiyen öğrenciler 
konusunda gündem dışı demeçte bulunan Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal'a cevap ve
rerek, bu konudaki durumu belirtti ve 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungurun, orta 
öğretim sınav ve sınıf geçme Yönetmeliği hak
kındaki demecine cevap verdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kam ihsan Sabri Çağlayangil'e içişleri Bakanı 
Faruk Sakanın, 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'a Devlet Ba
kanı Seyfi öztürk'ün, 

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
na da Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli
nin vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Petrol Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin 14 . 12 . 1967 ta
rihinden itibaren bir ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi kabul olundu. 

Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun, 
«Kamulaştırma bedelleriyle kurulacak sanayi 

tesislerinin vergiden muaf tutulması hakkın
daki kanun teklifi» ni ve 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, (6/592) 
sayılı sözlü soru önergesini geri aldıklarına 
ve 

Konya Milletvekili Nazif Kurueuiıun, da 
(6/437 ve 6/603) sayılı sözlü soru önergelerini 
yazılı soruya çevirdiğine dair önergeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu ve gereğinin yapıla
cağı bildirildi. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, El
bistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl-
masına dair önergesinin gerüşülemiyeceği, gö
rüşülmesinin ertelenmesi ve Anayasa Komis
yonuna havale edilmesi konularındaki önerge
ler reddolundu. 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'-
nin, gündemdeki genel görüşme önergeleri
nin Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gelerinden, evvel görüşülmesine dair önergesi, 
üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, sahibi 
tarafından geri alındı. 

526 — 



M. Msclisi B : 17 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, (6/418) 
sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi okundu, ve sözlü sorunun geri verildiği bil
dirildi. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balanın, El
bistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğinco bir Meclis Arattırması açıl
masına dair önergesi üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Sözlü sorular 
1. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un, pancar yotiştiren çiftçinin hakları
nın korunmasına dair sözlü soru önergesi Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/670) 

2. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Pomntı ilçesine bağlı Akça 
köylülerinin kullandıkları arazilere dair sözlü 
soru Önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/671) 

3. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adananın bâzı ilce ve bucaklanna 
bağb. köylerin yol ve içme suyu ihtiyacına dair 
sözlü soru önergesi Köy işleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/672) 

Yazılı sorular 
1. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 

özel yüksek okullara dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/581) 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Harman ilkesinin bâzı köylerinin yeraltı 
sularına dair yazılı sora önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/582) 

3. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun/un, Kırklareli Millî Eğitim Müdür Yar
dımcısının işine son verilmesi sebebine dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/583) 

15 . 12 . 1967 O : 1 

15 . 12 . 1967 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,55 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
İsmail Arar Fothi Alacalı 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

4. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzunun, Lüleburgaz'ın Karamusul köyünde 
yaptırılan sağlık ocağı ve Atatürk büstüne 
dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/584) 

5. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Uzunköprü'nün, Gazi Mehmet köyün
de yıkılan ilkokula dair yasılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/585) 

6. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Bursa iline bağlı kaç köyün tapulama işlerinin 
yapıldığına dair yazılı soru önergesi, Devlet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/586) 

7. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon'da açılan Fatih Eğitim Enstitüsüne 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/587) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunca Ereğli'de 
inşa olunan meskenlere dair yasılı soru öner
gesi, Sanayi ve Çalışma bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/588) 

9. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Pozantı ilçesine bağlı Gök-
bez köyüne iskân edilenlere dair yazılı soru 
önergesi, imar ve İskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/589) 

SORULAR 
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2. — GELE 
TEZKERELER 

1. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/805) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

2. — Adana Milletvekili Turhan Dillİgil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/806) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

3. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/807) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

4. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının .'kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/808) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

5. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/809) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

6. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/810) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

RAPORLAR 
7. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da-

T KÂĞITLAR 

j ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis-
! yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
j İ/410; Cumhuriyet Senatosu 1/829) (Günde-
! me) [Dağıtma tarihi: 15 . 12 . 1967] (S. Sayısı: 

451) 
I 8. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa-
İ rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 

I 1/411 Cumhuriyet Senatosu 1/830) (Gündeme) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 12 . 1967] (S. Sayısı : 
452) 

j 9. — 1967 Genel Bütçesi ödeneklerinden bir 
kısmının Ege Üniversitesi bütçesine aktarılması-

1 na yetki verilmesine dair kanun tasarısı ve Büt-
I ÇQ Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 

Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/415; Cumhuri
yet Senatosu 1/831) (Gündeme) [Dağıtma ta
rihi: 15 .12 .1967] (S. Sayısı : 453) 

10. — 1967 Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/425; 

[ Cumhuriyet Senatosu 1/832) (Gündeme) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 12 . 1967] (S. Sayısı : 454) 

1.1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanım tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar-
mn. Komisyon Başkanlıkları teskereleri (Millet 
Meclisi 1/407; Cumhuriyet Senatosu 1/828) 
(Gündeme) [Dağıtma tarihi: 15 . 12 . 1967] (S. 
Sayısı : 455) 

I 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saa'd : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sayın üye
lerin lütfen istical ederek beyaz düğmelere bas

malarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başbyo-
rus. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Aydm Milletvekili Nahit Mcnteşe'nin, 
Meclisin çalışma düzeniyle ilgili temennilerine da
ir demeci. 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Na
hit Menteşe, Meclis çalışmalariyle ilgili bâzı te
mennilerde bulunmak üzere gündem dışı söz is
temiştir. 

Buyurunuz Sayın Menteşe. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; günlerden beri gen
soru, genel görüşme ve Meclis araştırmaları Mec
lisimizin gündemini işgal etmektedir. Meclisimi
zin 1 Kasımda açıldığını nazarı itibara alırsak, 
birbuçuk aydan beri Anayasanın verdiği yetki
ye dayanarak bu müesseseler gündemlerimizi iş
gal etmiş bulunmaktadır. Anayasamız, Millet 
Meclisinin görev ve yetkilerini sayarken sadece 
denetim yollarını saymamıştır. Büyük Meclisi
mizin asli görevleri arasında kanun yapmak, de
ğiştirmek, kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin-
hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul et
mek görevlerini de saymıştır. 

Yüce Meclisin sayın üyelerinin, önergelerini 
verirken bu hususlara riayet etmeleri ve düşün
meleri gerektiği kanaatindeyim. Saniyen, genel 
görüşme, gensoru ve Meclis araştırması müesse
selerinin her zaman kullanılması bu müessesele
rin itibarını azaltmaktadır, öyle mühim hâdise
ler cereyan etmelidir İd, genel görüşme, genso
ru ve Meclis araştırması gibi müesseleri kul

landığımız takdirde vatan sathında büyük akis
ler yaratsın ve bn. müesseseler hakiki fonksiyo
nunu ifa etsin. Bugüne kadar maalesef görmek
teyiz ki, genel görüşme, Meclis araştırması ve 
gensoru, müesseseleri itibarını zedelemiş bulun
maktadır. Yüce Meclisin ve efkârı umumiyenin 
alâkası buna delildir. 

Gündemimize bakarsak genel görüşmelerimi
zin çoğu ya daha evvel gensoru vesilesiyle görü
şülmüş veyahut başka nıevzularla görüşülmüş 
meselelerdir veyahut da bunlar soru mevzuları-
dır. Bu bakımdan sayın arkadaşlarımızın bu 
mevzuda hassasiyet göstermeleri icabetmekte-
dL\ 

Ayın 18 inde, yani Fazartesi günü bütçe mü
zakereleri başhyacaktır. Bütün üyelerimizin 
gündemde bulunan bu meselelere, Komisyonda 
olsun, Yüce Mecliste olsun, temas etmeleri müm
kün bulunmaktadır. Bu balamdan evvelemirde 
Yüce Meclisin itibarını, ondan sonra bu müesse
selerin itibarını korumak hepimizin vazifesidir, 
sayın arkadaşlar. 

Bir hususa daha temas etmek isterim: Bu
rada genel görüşme, gensoru ve Meclis araştır
maları görüşülürken açılıp açılmaması mevzuu-
bahistir. Yani açıldığı takdirde, enine boyuna, 
meseleler tartışılacaktır. Halbuki şimdiye kadar 
cereyan eden müzakerelerden görmekteyiz ki, 
arkadaşlarımız sanki açılmışçasına, doktora tezi 
verirmişçesine bu mevzuları usun uzun görüş-
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inektedirler. Açıldığı takdirde ne görüşecekle
rim şahsan merak etmekteyim, sayın arkadaşlar. 
Bu bakımdan zaten söz almaktaki istirhamım, 
bu müesseseleri itibarlı hale getirmek yani itiba
rım düşürücü hareketlerden kaçınmamız icabet-
mektedL*. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım efendim. 
(A. P. sıralarından, alkışlar.) 

2. — Denizli Milletvekili Muzaffer Kararı ile 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'na izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/811) 

BAŞKAN — İki milletvekiline i.?!İn verilme
siyle ilgili Başkanlık tezkeresi vardır, okutu
yorum : 

Gene! Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divamnca uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 

Millet Meclisi Başkam 
Ferruh Bozbeyli 

Denizli Milletvekili Muzaffer Karan, 20 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 12 . 1967 tarihinden iti-
bai'on. 

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı, 4 ay, 
hastalığına binaen 8 . 12 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Denizli Milletvekili Muzafer Karan, 20 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 12 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı, 4 ay, 
hastalığına binaen, 8 . 12 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabu! edilmiştir. 

3. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'na 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/812) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Ccne! Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili Osman 
Bblükbaşı'na ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun ka
rarına bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasvip
lerine arz olunur. 

Millet Mealimi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — Zonguldak Milletvekili Ekmcl Çctiner'in 
içişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi (4/258) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Milbt. Meclisi Bakanlığına 
İçişleri. Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi 

arc ederim. 
Saygılarımla. 

Ekme! Çetiner 
Zonguldak Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Arsa Ofisi kanun tasarısının, Konut Ka
nunu tasarısını görüşmeli üzere kurulmuş bulunan 
Geçici Komisyona havalesine dair Başkanlık su
nuşu. (1/157, 1/266) 

• BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Arsa 
Ofisi kanun tasarısını görüşmek üaere bu kere 
bir Geçici Komisyon teşkil edilmiş ise de, daha 
önce Konut Kanunu tasarısı için kurulmuş bu
lunan Geçici Komisyona havalesi kabul edilmiş 
ve bu komisyon tarafından raporu da hazırlan
mış bulunduğundan, şimdi sözü geçen kanun ta
sarısının aynı Geçici Komisyona havalesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Parti grupları temsilcileri ile bâzı millet
vekillerinin, Meclisin çalışma saat ve düzeni hak
kında önergeleri. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Adalet 
Partisi Grup Başkanvekili Sabit Osman Avcı, 
C. H. P. Grup Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şe
ner, Güven Partisi Grup Başkanvekili Coşkun 
Kırca, Millet Partisi Grup Başkanvekili Seyit 
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Faruk Önder, Türkiye İsçi Partisi Grup Başkan-
veMli yerine Tarık Ziya Ekinci ve Yeni Türkiye 
Partisi Grup Başkanvekili Cengiz Ekinci imza
ları ile Meclisin çalışma saat ve düzeni ile ilgi'i 
bir önerge verilmiştir. Okuyup oyunuza sunaca
ğın. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminde yer alan kanun 

tasarısı ve teklifleriyle Meclis araştırması, ge
nel görüşme ve sözlü soruların görüşülmesine 
imkân sağlamak için önümüzdeki Pazartesi gü
nünden itibaren: 

1. — Millet Meclisi toplantısı günlerinin mu-
tadolan Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri sa
at 15.00 - 20.00 arasında yapılmasına, 

2. — Çarşamba günlerinin, varsa saat 
15.00 - 18.00 arasında Meclis Araştırması ve 
Genel görüşme önergelerine ve 13.00 - 20.00 
arası da sözlü sorulara tahsis edilmesine; 

3. — Pazartesi ve Cuma günlerinin ilk bir 
saatlik süresinde, sırası Başkanlıkça tesbit 
olunmak üzere : 

Cumhuriyet Senatosundan ve Karma ko
misyonlardan gelen işlerle Kesinhesap ve and-
laşmalara ait kanun tasarılarının ve 

Sayıştay, Dilekçe Karma, Meclis Hesapla
rını İnceleme Komisyonları raporları ile redde 
mütedair raporların görüşülmesine; 

Karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. 
Grup Başkanvekili 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

G. P. 
Grup Başkanvekili 

istanbul 
Coşkun Kırca 

T. t. P. 
Grup Başkanvekili Y. 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Ekinci 

C. H. P. 
Grup Yönetim Kurulu 

Üyesi 
Trabzon 

Ahmet Şener 
M. P. 

Grup Başkanvekili 
Konya 

Seyit Faruk önder 
Y. T. P. 

Grup Başkanvekili 
Kars 

Cengiz Ekinci 

BAŞKAN — S°ym Öz^rda, bir mütalâanız 
mı var önerge üzerinde? 

REŞAT ÖZAEDA (Aydın) — önergenin 
aleyh* nde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde söz isti
yorsunuz. 

Sayın Sarıibrahimoğlu, sizin efendim? 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul meselesidir efendim ya 

leh!:e veya aleyhte olacak. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Bir arkadaşımız daha, Talât 

Köseoğlu, sizin efendim? 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker buyurun, 

önerge lehinde. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Grupların 

yetkilileri tarafından getirilen bu önerge ger
çekten bugünlerde hepimizin ihtiyaç hissetti
ği bir önerge idi. Nitekim biraz evvel sayın 
bir arkadaşımız aynı noktaya temas etti. Mec
lisin komisyonlarından gelmiye bağlamış olan 
kanunların konuşulması ve iş çıkarılması gere
kir. Bu bakımdan esas itibariyle önerge yerin
dedir. 

Yalnız bir noktayı arz etmek isterim; şim
diye kadar ki, usullerimizde saat 15 ten 19 a 
kadar çalışılmakta idi. Şimdi 20 ye kadar bir 
çalışma usulüne gidilmektedir. Esas itibariyle 
Yüce Mecliste bu geç saatlerde pek az arka
daş kalmaktadır. Bu arkadaşların da saat 15 
ten 20 ye kadar çalıştınlması, 20 den sonra bu 
arkadaşların çıkıp evlerine gitmeleri normal 
bir şey değildir. Bugüne kadar senelerden be
ri tatbik ettiğimiz usulü tatbik edelim, saat 
19 a kadar çalışalım. Daha sıkı günler geldiği 
zaman, bütçe ve daha başka şeyler geldiği za
man, işin fevkalâdeliği nisbetinde 20 ye, 21 e, 
gece yarısına kadar çalışma zaten yapılmakta
dır. 

Onun için saat 19 dan ötesi doğru bir ka
rar olmaz. Bu, muayyen arkadaşlar üzerinde 
kalmaktadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özarda, buyurun öner
ge aleyhinde. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Meclisin kanunları 
ve diğer önergeleri bir sıraya koyup görüşme
si elbette lüzumludur, zaruridir. Ancak Mecli
sin toplanma saatini saat 15 ten 20 ye kadar 
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yapmak mahzurludur. Burada hepimiz biliyo
ruz, Meclisin çalışmalarına hepimiz şahidolu-
yoruz: Meclisin toplanmasından kısa bir müd
det sonra milletvekilleri teker teker ayrılırlar 
ve son saatlere doğru bu Mecliste ancak 20 - 25 
ten fazla milletvekili kalmaz ve nihayet bu 
Meclisin mânevi bütün sorumluluğunu, yükü
nü sırtında çeken, senelerden beri daima bu 
20 - 25 milletvekilidir. Binaenaleyh, çalışma 
saatini bir saat uzatmak yine bu Meclisin için
de aynı fedakârlığı gösteren aynı milletvekil
lerinin sırtına bir saat daha fazla burada otur
mak yükünü tahmil edecektir. Bu bir yük de
ğildir, bunu biz seve seve bir şeref olarak 
yaparız; ancak bütün arkadaşlarımızın iştirak 
etmesi şartiyle. Binaenaleyh, mesai saatini, 4 
saat yerine 5 saate çıkarmak zaruridir, buna 
da inanıyorum. Bu itibarla Millet Meclisi yal
nız haftada 3 gün öğleden sonraları toplanı
yor. Saat 15 te toplanacağımıza, saat 14 tö top
lanmak suretiyle saat 19 a kadar mesaimizi 
bitirmek mümkündür. Millet Meclisinin çalış
ma saatleri uzadıkça Meclisin içinde vazife 
alan birçok memur ve müstahdem de gece ev
lerine bir saat daha geç dönmek mecburiyetin
de kalırlar. Binaenaleyh, yalnız milletvekille
rinin değil, diğer bütün personelin de burada 
huzursuz kalmalarına ve fazla yorulmalarına 
yol açmış oluruz. Binaenaleyh, hazırlanan tak
ririn diğer maddelerine bir itirazım olmamak
la beraber, 1 nci maddesindeki saat 15 ten 20 
ye kadar olan kısmının saat 14 ten 19 a kadar 
olarak değiştirilmesi için bir takrir veriyorum, 
lütfen bunu kabul ediniz, haftada üç gün sa
at 14 te toplanmak suretiyle Meclisin bize 
mevdu görevini yerine getirmeye gayret ede
lim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğ-
lu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, bütün parti grupları
nın saygı değer liderlerinin imzalarını taşıyan 
böyle bir önergeye karşı çıkmak oldukça güç 
olmakla beraber, burada gerçekleri dile getir
mek zorunda olan parlömanterler olarak da bu 
önergenin içtüzük ve Anayasa hükümleri ile 
karşıkarşıya olduğunu belirtmek bir vazifemiz
dir, vazifedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 85 nci 
maddesi gayet açık olarak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ve meclisler çalışmalarını kendi 
yaptıkları içtüzüklerinin hükümlerine göre yü
rütürler, diye bir hüküm sevk etmiştir. Malûmu 
devletleridir, Anayasa anakanundur, uyulması 
zorunludur, hiçbir şekilde ihmali caiz ve müm
kün değildir. Hele böyle gayet kesin, açık emir
ler ihtiva ettiği takdirde. Demek ki, Meclis 
çalışmaları içtüzüklerle tanzim edilir. Yoksa 
grup reislerinin verdikleri takrirlere uygun 
müzakereler ve Meclis kararları ile değil. De
necektir ki, içtüzüğü de Meclis tanzim eder, 
bu karar da bir nevi içtüzük hükmü mahiyeti
ni taşır, o halde meselede usulsüzlük yok. Ha
yır arkadaşlar, böyle değildir. Halen meri ve 
muteber bulunan içtüzüğümüzün 232 nci mad
desi hükmü içtüzüğün nasıl tanzim ve tadil 
edileceğini açık açık yazmıştır. Bu nizamna
menin, bakınız 232 nci maddesi: «Bu nizamna
menin tadil veya bir veyahut daha ziyade mad
desinin ilgası veya bu nizamnameye bir veya
hut daha ziyade madde ilâvesi hakkında vuku-
bulacak teklifler evvelbeevvel Teşkilâtı Esasi
ye Encümeninde tetkik ve ondan sonra kanun
ların müzakeresi usulüne tevfikle, Mecliste 
müzakere ve intacedilir.» demektedir. Demek 
ki, İçtüzüğün tanzimi birtakım açık esaslara, 
kesin esaslara, bağlanmıştır. Bu esaslara uyul
madığı takdirde de alman karar ne bir içtü-
tük tadilidir, ne de yeni bir içtüzük hükmü
dür, ne de Meclisçe uyulması gerekli bir hü
kümdür. Zaitle iştigalden başka birşey değil
dir arkadaşlar. Bakınız bu takririn içtüzüğün 
152 nci maddesi hükmünü nasıl ihlâl eylediğini 
de burada size maddeyi okumak suretiyle ispat 
edeceğim. 152 nci maddenin 2 nci fıkrası şöyle 
söylüyor arkadaşlar. 14 ncü bap sualle ilgili 
maddelerdir. 

Madde 152 nin 2 nci fıkrası şöyle: «Suale şi
fahi cevap istenmişse (yani sizin anlıyacağınız 
sözlü soru ise) Riyaset tezkeresinin vusulünden 
nihayet iki inikat sonra vekil ona Meclis kürsü
sünden cevap verir.» 

Demek ki, şifahi suallere; Meclis Riyasetine 
§ifahi sual verilecek, Meclis Riyaseti marifetiyle 
bakanlara, bakanlıklara bildirilecek, bildirildi
ğinden itibaren, sualin vusulünden itibaren, 
en geç iki inikat içinde bu kürsüde mebusa ce-
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vap vermek zorunluğu vardır. Halbuki şimdi 
bu yazılan takrir onaylanır, kabul edilirse bu 
esas hiç kaale alınmıyor, ihlâl ediliyor, bu hü
küm iptal ediliyor demektir. Çünkü sözlü so
rular için muayyen bir gün, muayyen saatler 
verilmektedir, o gün o saatlerde bu iki inikat 
içinde cevap verme zorunluğu yerine getirile-
miyebilir ve bugüne kadarki tatbikatta geti
rilememektedir. 

Bütün bunlarla beraber arkadaşlarım, bu 
açık Anayasa ve içtüzük hükümlerinin ihlâli 
ile beraber, ayrıca bilhassa bu birkaç senedir 
son derece sakat ve sakar bir tatbikat yürütül
mektedir. O da, grup başkanvekilleri de millet
vekili sayılmakta, yani İçtüzüğün 6 milletvekili 
konuşmadan yeterlik verilemez, hükmü grup 
başkanvekillerinin de milletvekili sayılması su
retiyle ihlâl edilmekte ve bu suretle de milletve
killerinin kişisel görüşlerinin bu kürsüden ifa
de edilmesi imkânsız hale getirilmektedir. Bunu 
bu kürsüden müteaddit defalar Yüce Heyetinize 
arz etmiş olduğum için fazlaca vaktinizi al
mak istemem. Bu, Atatürk devrinden bu ya
na, 1962 - 1963 yıllarına kadar tatbik edilegel-
mekte bulunan ve içtüzüğün açık hükmüne de 
uygun olan tatbikatı tamamiyle değiştirmiş ve 
Meclisin ve bilhassa milletvekillerinin denetim 
imkânlarını büyük ölçüde kısıtlamıştır ve Ana
yasanın milletvekillerine tanıdığı kürsü hürri
yeti, söz hürriyeti, denetim imkânları bu tatbi
katla ihlâl edilmiştir, edilegelmektedir. Bu su
retle âdeta bir, gruplar, grup liderleri sultası 
tesis edilmiştir. Ve milletvekili olmak, milletve
kili sıfatı ile kişisel görüşlerini bu kürsüde ifa
de etmek âdeta imkânsız hale getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bunun 
önerge ile ilgisi yok efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Efendim, tamamiyle var Sayın Reis, maale
sef var. Siz daha iyi bilirsiniz, var. 

Şimdi arkadaşlarım, bu önerge ile soru, gen
soru, Meclis araştırması, Meclis soruşturması 
ve saire, yani milletvekillerine denetim imkânı 
veren Anayasa hükümleri, Anayasaya uygun 
şekilde sevk edilmiş bulunan içtüzük hükümle
ri ve yarım asırlık tatbikat bir kere daha çuva
la konuluyor demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, Meclis çalışma
larını heyecandan, ilgiden mahrum hale getir

mektedir. Milletvekilleri fonksiyonunu yitir
mektedir. Millet Meclisine devam olmuyor; üç 
kişi, beş kişi, 20 kişi ile karar veriyor deniliyor. 
Arkadaşlar, bir milletvekili ki, bir heyet ki, sa
dece liderlerin veya liderlerin müsaade ettiği 
kişilerin konuşması imkânı olan bir meclistir, 
bir heyettir, milletvekilliği heyecanı kalmaz. 
Toplantıda bulunmak için de sebep mevcudol-
maz. Bu, toplantıda bulunmayışın, Meclise de
vamsızlığın en büyük sebeplerinden birisidir. 
Sadece parmak kaldırmak, rey vermek için mil
letvekili Mecliste bulunmaz arkadaşlar. Şu tat
bikat ve şu önerge Anayasanın lâfzına, ruhuna 
tamamiyle aykırıdır, milletvekillerinin ve Mec
lisin murakabe hakkını kısıtlamaktadır, bu iti
barla reddini rica ediyorum. 

Grup başkanvekillerinden, Meclis Riyaset 
Divanından bu kolay yolu değil, - aslında bu 
zor yol, uzun yoldur - zor ve uzun zannettikle
ri içtüzüğü hazırlamak suretiyle net hükümleri 
getirip Meclisin murakabe imkânlarını da te
min ederek Meclisi yürütmeyi denemelerini ri
ca ediyorum ve bu içtüzüğün ve Anayasanın 
da bir emridir, bu emri yerine getirsinler. Bir he
yeti idare edenler ki, bir içtüzüğü, çalışma niza
mını tanzim edemezler, etmezler beş - altı sene
dir, memleketi nasıl, ne şekilde idare ediyorlar 

• diye bunun üzerinde münakaşa olur, şüpheler 
izhar edilirse buna da gücenmemek lâzımdır ar
kadaşlar. Hürmetlerimle. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde bir 
arkadaş, aleyhinde iki arkadaş görüşmüştür. 
Aleyhte başka kimseye söz vermeye imkân yok
tur. 

Buyurun Sayın Talât Köseoğlu, önergenin 
lehinde. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok kıy
metli arkadaşlarım; benden evvel konuşan sa
yın hatip bu önergenin Anayasanın ruhuna ve 
metnine tamamen aykırı olduğunu ve bu şekli 
ile geçtiği takdirde bu çalışma düzeninin Ana
yasaya aykırılığı sebebiyle haksız olduğunu ile
ri sürmüştür. Şimdi, biz bu kanaatte değiliz. 
Bu önerge, sayın grup yetkililerinin vermiş ol
duğu önerge tamamen yerindedir, haklıdır. An
cak bu önergede normal çalışma günlerinin uza
tılması ve genel görüşme, Meclis araştırması ve 
sözlü soruların da Çarşambaya alınması keyfi
yeti vardır. Bunun dışında gensoru müessesesi-
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no hiç dokunulmamıştı?. Gerçekten gensoru 
müessesesi Anayasanın 89 ncu maddesine göro, 
verilişinin ertesi günü görüşülür hükmü varsa 
da, bundan evvelki tatbikatta bu hükme rağ-
mon normal çalışma düzeninin dışında bir gün 
tâyin otmok suretiyle bunun görüşülmesi müm
kün olmuştur ve bu Mecliste bunlar görüşül
müştür. O bakımdan gensoru müesesesini de 
içino alsa idi, yani normal çalışma düzeni dışın
da bir gün tâyin etmek, meselâ Perşembe günü
nü tâyin etmek suretiyle gensoruya rağmen ka
nunların görüşülmesi do zikredilmiş olsa idi bu 
teklif daha kâmil olurdu, fakat bu hali ile dahi 
Meclisin çalışmasına faydalı olacağı kanaatin
deyim ve onun için lehindeyiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge
nin lehinde ve aleyhinde görüşülmüştür. Yapı
lan görüşmeler dolayısiyle ortaya atılan fikir
lerden iki tanesine kısaca değinmek istiyorum. 
Çünkü Başkanlık Divanını da ilgilendirmekte
dir. İçtüzük, Meclisin açıldığı gün Sayın Baş
kan Ferruh Bozbeyli tarafından da buradan 
açıkça ifade edildiği gibi, yapılması Başkanlık 
Divanına mevdu konulardan değildir, tıpkı ka
nun teklifleri gibi sayın milletvekilleri tarafın
dan hazırlanıp, Başkanlığa verilmesi gereken 
ve mümkün olan bir husustur. 

Saatin 19 yerine 20 olarak tesbitinin gerek
çesi şudur : önümüzdeki yıl, 1968 yılında ma
hallî seçimlerle Sanat o seçimleri yapılacaktır. 
Bu seçimler dolayısiyle, Meclisin tatile girmesi 
muhtemel olan tarihe kadar, bütçe görüşmeleri 
hariç 44 Birleşim yapabileceğimiz hesaplanmış
tır. Binaenaleyh, gelecek kanun tasarı ve teklif
lerini ve ayrıca denetim yollarını rahatlıkla 
kapsıyacak zamana sahibolabilmek için iki yol 
vardır. Birincisi; mutat Pazartesi, Çarşamba, 
Cumaya ilâveten bir gün ilâvesi. Bu husus grup 
başkanlarınca uygun görülmemiştir. Çünkü sa
yın milletvekillerinin, grup toplantılarına, ko
misyon çalışmalarına, mahallî gezilere ve seç
menlerle temaslarına ayırmak üzere, zamana ih
tiyaçları vardır. Bu itibarla munzam bir gün 
ilâvesi yerine bir saat zam yapılmak daha uy
gun görülmüştür, üçüncü bir husus da; genso
ruların bu önerge ile tamamen, Sayın Köseoğ-
lu'nun da ifade ettiği gibi, Anayasanın sarih 
hükmü gereğince, ayrı tutulmuş olmasıdır. Gen
sorular bu önergenin kapsamına girmemekte
dir. 
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Şimdi Sayın Reşat özarda ve Sayın Mehmet Ali 
Arsan ayrı ayrı önerge ile, Meclisin saat 20 ye 
kadar, değil, bugüne kadar olduğu gibi saat 
19 a kadar çalışmalarını teklif ediyor, önerge
lerini okutuyorum. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Efendim, sa
at 14 ten 19 a kadar. 

BAŞKAN — Evet, sizinki uzatma yerine er
kene akıa. 

önergelerini okutuyorum. 

Millet. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi toplantılarının saat 14 te baş

latılıp saat 19 da bitirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Meclis Başkanlığına 
Meclis çalışmalariyle ilgili çalışma saatleri

nin grup yöneticilerinin bahsettiği gibi, saat 15 
ten 20 ye kadar değil, 14 ten 19 a kadar değiş
tirilerek oya konulmasını rica ederim. 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan 

BAŞKAN — Evvelâ bu iki önergeyi oyunu
za sunacağım, yani Meclis çalışmalarının saat 
14 te başlayıp saat 19 da bitmesi hususunu ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Meclis çalışmaları badema kabul ettiğiniz 
karar gereğince saat 14 te bağlıyacak, 19 da 
sona erecektir. 

Şimdi Sayın AbdüCbâri Akdoğan, bir öner
ge veriyor. Okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Meclis çalışmalarının aşağıdaki sekide ça

lışmasını arz ve teklif ederim. 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

1. — Meclisin Pazartesi, Çarşamba, Per
şembe ve Cuma günleri saat 15 ten 19 a ka
dar çcüşmasmı, 

2. — Çarşamba günleri saat 15 ton 17 ye ka
dar Gensoru, Meclis Araştırması, genel görüş
melere ayrılmasını ve saat 17 - 19 arasında söz
lü soru önergelerinin görüşülmesini arz ve tek
lik ederim. 
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BAŞKAN — Efendim gensoruları herhalde 
çıkarmanız iktiza ediyor. Anayasanın sarih 
hükmü muvacehesinde gensorular için bir gün 
tâyin edilemez. Verilmesini müteakip görüşü
lecektir. 

Şu halde Abdülbâri Akdoğan'm önergesinde 
saat kısmı da hariç - çünkü biraz evvel kabul 
buyurdunuz - Perşembe günlerinin normal ça
lışma günü olan Pazartesi, Çarşamba, Cumaya 
ilâve hususu kdlıyor. Perşembe günlerinin de 
çalışma günleri arasına ilâvesini kabul buyu
ranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul etki
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Kabdl buyurduğunuz tâdil şekliyle, yani 
Meclisin saat 14 te çalışmaya başlayıp 19 a 
kadar çalışması şekliyle biraz önce metnini oku
duğum ve grup başkanvekillerinin imzalarını 
muhtevi önergeyi oyunuza sunuyoram. Kabul 
edenler... KabrJl otmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buna göre önergedeki saatlerde değişiklik ya
pılacaktır. 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Meclis çalışma düzeni ile ilgili önergelerin Baş
kanlık Divanına gitmeden okunup oylanması ge
rektiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, benim önergemi okutmadınız. 
BAŞKAN — Efendim, sizin önergeniz için 

ayrıca bir karar ittlhaLma lüzum yok. Çünki 
esasen durum sizin temenni ettiğiniz gabidir. 
Yani Meclisin çalışmasiyle ilgili hususların ev
velâ ve bchemahal Başkanlık Divanında görü
şülmesi, diye Hr karar yoktur. Geçen toplantı 
yıtmda,o günün şartları içinde böyle bir karar 
alınmıştı ve onun için bu husus Başkanlık 
Divanına gidiyordu. Fakat bu toplantı yılında 
böyle bir karar yoktur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, benim önergem okunmadı. Mecliste Riya
sete verilen önergelerin okunup zabta geçmesi 
bir teamüldür, bir âdettir. Yüksek Riyaset, 
önergemi okuyarak üyelerin ıttılaına arz etme
di. Yalnız, sizin önergeniz esasen bu suretle 
halledilmiş ölüyor, dendi. 

Müsaade ediniz, önergem okunsun, önergem 
zabta geçsin, üyeler ıttıla kesbetsin, ondan 
Eonra ileride doğacak aksaklıklar sizin bu be
yanınızla karşılaştırüsın. 
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BAŞKAN — önergenizi okutuyorum, efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisimizin gündemine hâkim olduğunu, 

çalışma esaslarını istediği anda dcğiştirebile-
cjğini, bu konuda iki yıl önce Ba.3karJ.1k Diva
nına verilen yetkinin Yüce Meclisin geri alma
sı gerektiğine dair geçen sene verdiğim öner
ge maalesef muameleye konmamıştır. 

Bu itibarla : 
1. — Yüce Meclis, çalışma esasları ve za

manını istediği an, istediği şekilde değiştirmi-
ye yetkli olduğu, 

2. — Bu konuda verilen önergelerin Baş
kanlık Divanına alınmasına lüzum bulunmadı
ğının karara bağlanmasını arz ve teklif ediyo
rum. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Durum da biraz evvel ifade 
ettiğim gibidir, efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antsüya) — Sayın Baş
kan, şimdi bu beyanınıza göre, biz burada is
tediğimiz zaman oturumu uzatabileceğiz, iste
diğimiz saman gündemde değişiklik yapabile
ceğiz, verdiğimiz önergeler Riyasete alınmıya-
caktır. Böyle mi anlıyacağız? 

BAŞKAN — Şimdi arz edeyim efendim. 
Bendeniz çok arzu ederim ki, sorduğunuz hu
susu açıklamayı sabahki toplantıda bulunan 
sayın başkanvekillerinden birisi üzerine alsın 
da yapsın. Ama bu açıklamayı bendenize bıra
kıyorlar, söz almadıklarına göre. 

Sabahki toplantıda görüşülen husus budur, 
biraz evvel önergeyi arz ettim. Ufak bir tadil 
ile kabul buyurdunuz. Orada ifade ve temenni 
cdiılen husus şudur; Saat 19 a geldiği zaman 
görüşülmekte, olan mevzuun bitmesine bir mad
de veya iki madde, tahminen 15 dakika veya 
yarım saat varsa bunun uzatılması, sayın mil
letvekilleri tarafından verilecek önergelerle 
mümkündür. Ancak grup başkanvekillerince 
teklif edilen ve Yüce Heyetin tasvibine sunulan 
önergede yazJlı çalışma düzenini ve esaslarını 
temelden değiştiren önergelerin önce yine grup 
başkanvekillerinin Meclis Başkanının başkan
lığında yapacakları bir toplantıda tezekkür 
edilmesi, orada hazır bulunan bütün grup ba§-
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kanvekillerince ifade edilmiş, temenni edilmiş I 
ve verilen önergenin de bu mânaya geldiği ifa
de edilmiştir. Bunu arz ederim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — önergemi Yü
ce Heyetin oyuna sunmanızı talebediyorum. ı 

BAŞKAN — Efendim madem ki önergenin 
oylatümasını istiyorsunuz, üzerinde hor hangi 
bir mütalâa da olacaktır, önergeyi tekrar oku
yorum. 

(Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Her hangi bir mütalâa beyan 
edecek var mı efendim? 

KEMAL SAliîÎBHAIÎİMOĞLIF (Adana) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zaten usul efendim. 
KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Bu önergenin oya sunulması usul d ile ilgili söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bir de onu icadetmi-
yerim istirham ediyorum. Şimdi bir önerge var, 
okuttuk. Bu önergenin aleyhinde, lehinde ko
nuşacakları tesbit. edelim. 

Sayın Reşit Ülker ve Sayın Kemal Sarıibra-
himoğlu aleyhinde. s 

Sayın îhsan Ataöv ve Sayın Talât Köseoğ-
lu önergenin lehinde. 

Lehinde Sayın îhsan Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, benim vermiş olduğum önergenin 
kapsamı ile Yüce Meclis dört sene, bizim de içe
risinde bulunmamız şartiyle, faaliyette bulun
muştur. Bu dört sene içerisinde verilen önerge
lerin Riyasete alınması, Riyaset Divanında mü
zakere edildikten sonra huzura gelmesi gibi bir 
âdet hiç tatbik edilmemişti, iki sene evvel, 1965 
seçimi ile toplanan Meclisimiz, o zamanın icabı 
olarak Riyasete böyle bir yetki vermişti. Şimdi, 
biraz evvel bir önerge vesilesiyle burada konu
şan değerli bir arkadaşımız, milletvekilliği fonk
siyonunu yapamıyoruz, milletvekilleri burada 
parmak kaldırmakla vazife gören insanlar de
ğildir, vicdanlarının sesini ve vicdanlarının re
yini izhar etmeye mecburdurlar, der. 

Şimdi, Meclisin gündemine hâkimiyet pren
sibi, esası, bu önerge kabul edilmezse ortadan 
kalkacaktır. Meclis gündemine hâkimdir. Her 
yerde bu gayet vazıh bir kaidedir. Meclisin gün
demi Riyaset Divanının arzusuna göre değil, | 
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I Yüce Meclisin arzusuna göre tâyin edilir. Her 
hangi bir anda bir önerge vereceksiniz, bu öner
ge Riyaset Divanına alınacak, Riyaset Divanları 
haftanın Perşembe günleri toplanacak, Riyaset 

ı Divanının gündemleri de dolu olduğuna göre, o 
Perşembe konuşulamıyacak, öbür Perşembeye 
kalacak ve sizin önergeniz günlerce, hattâ ay
larca Yüce Meclisin oyuna sunulamıyacaktır. 
Nitekim bu konuda benim vermiş olduğum bir 
önerge geçen sene muameleye konmamıştır. Eğer 
bugün itiraz etmeseydim grup reisvekiUerinin 
varmış olduğu mutabakat çerçevesi içerisinde 
önergemü; yine atlatılacaktı. 

Aziz arkadaşlarım, Meclisin içerisinde lüzum 
hâsıl olduğu anda Yüce Meclisin kararlarını 
mer'i kılabilmek için Meclis istediği anda, iste
diği kararı vermek hakkından alıkonamaz. Ana
yasanın milletvekiline verdiği hakka göre mil
letvekili istediği zamanda önerge verebilir. Mec
lis çalışmalarını istediği zaman uzatabilir, Mec
lis istediği kanunu istediği kanunun önüne ge-

| çirebilir. istediği kanunu sırasını geriye itmek 
suretiyle daha sonra müzakere edebilir. Mecli-

I sin bu haklarını Riyaset Divanının mütalâasına 
bağlamak demek bir nevi Milletvekillerini gü
dümlü bir şekilde hareket ettirmek demektir. 
Milletvekillerini böyle Riyaset Divanının müta
lâasına bağlı, Riyaset Divanının kararına 
bağlı Riyaset Divanının arzu ettiği za
man önergesini muameleye konacak bir pozis
yondan çıkarmaya mecburuz. Yüce Meclise men-
subolan arkadaşlarımın bu önergeleri kabul et
meleri aslında kendi iradelerini tecelli ettirme
leri için zaruridir. Yüce Meclise mensubolan ar
kadaşlarımızın bu önergeyi kabul etmeleri, Mec
lisin gündemine hâkim olduğunun, Meclisin ira
desinin Başkanlık Divanına tevdi edilmiyeceği-
nin gerekçesini ortaya koymaları için zaruridir. 
Bu bakımdan önergemin kabul edilmesini ve bu 
önerge çerçevesi içerisinde gelmiş geçmiş mec
lislerin teamülüne uyarak Meclis içerisinde ka
rarlarımızın kendinize bırakılmasını istirham edi
yorum arkadaşlarımdan; eğer bu önerge tatbik 
edilirken, acaba Riyaset Divanının mütalâası za
manı içerisinde biz yeni bir organizeye gideriz, 
düşünceye gideriz, bir hazırlığa gideriz diye bir 
his olmazsa bu önergeyi kabul ederler. Eğer öy
le bir hisse sapacak olursa arkadaşlarımız o 
zaman da milletvekillerinin bu salon içerisinde 
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talep ve karar isteme hakları kısıtlanmış olur. 
Anayasa diye bağıranlar, milletvekili vicdanı
nın sesini duyursun diyenler, burada yalnız par
mak kaldırmak için oturmuyacağız diyenler, ka
nunlar bekliyor, niçin muayyen bir saatte ken
dimizi bırakalım, daha uzun çalışalım arzusun
da bulunanlar, yani Yüce Türk Milletine daha 
çok hizmet aşkı taşıyanlar bu önergeyi kabul et
melidirler. Milletvekillerinin şahsiyetini, irade
lerini hâkim kılmak istiyenler bu önergeyi kabul 
etmelidirler. Onun karşısına çıkmak demek, do
lambaçlı yollardan milletvekillerinin karar hak
kını tehir ettirmek demektir, buna da benim, hiç
bir arkadaşımın rıza göstermiyeceğine kaani 
olarak önergemin kabulünü saygı ile arz ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Öner
ge aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — iki lehte, iki aleyhte söz alındı, 
efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Grup 
adına. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Ataöv'ün verdikleri önerge 
bugüne kadar Meclisin çalışmalarında deneye
rek, sınayarak elde ettiği bir neticeyi ortadan 
kaldırmayı amaç edinmiştir. Yani şunu ifade et
mek istiyorum ki, Sayın Ataöv'ün önergesinin 
karşısında olan şey şudur: Meclisin yalnız çalış
maları bakımından verilecek önergeler Başkan
lık Divanına alınıyor, orada siyasi partilerin 
temsilcileriyle birlikte görüşülüyor ve bir ka
rara varılıyor. Hiç şüphesiz ki, iktidar partisi, 
yani ekseriyeti, çoğunluğu elinde bulunduran 
parti orada yine ekseriyeti elde etmek imkânı
na sahibolduğu gibi, orada bir anlaşmaya va
rılmadığı takdirde de Yüce Mecliste oyla bu 
mesele hallediliyor. Yani, Meclisin nizamları
nın üstünde bir kaide yok. Ama, Meclis bun
dan ne gibi bir fayda elde ediyor? Şu faydayı 
elde ediyor; Bâzan ufak usul meseleleri, o me
selelerin arkasında yatan gerçek ihtiyaçlar 
karşılıklı olarak anlatılmak imkânına sahibo-
lunmadığı zaman, gruplar arasında Meclisin 
çalışmalarından dolayı ani olarak bir ihtilâf 
patlak veriyor. Ani bir önerge geliyor, grup
lar hazır değildir, gruplar buna başka anlam 
veriyorlar ve ihtilâf çıkıyor Mecliste. Bu iti

lâfları biz hep birlikte yaşadık ve böyle bir usu
lü bulduk. Bu usul de bir anlaşma usulüdür. 
Anlaşma olmadığı takdirde iktidar partisi ve
yahut parlâmento inandığı istikâmette karar 
vermek yetkisine sahiptir. 

Şimdi, ben Sayın Ataöv arkadaşıma bir nok
tayı hatırlatayım; bugün buyuruyorlar ki, böy
le bir önerge Meclisin sayın üyelerine bir nevi 
baskıdır. Hayır arkadaşlar, Anayasanın 89 ncu 
maddesine göre gensoru önergeleri, okundu
ğunu takibeden ilk toplantıda konuşulur. Fa
kat, bu anakaideyi ihlâl etmemek kayıt ve şar-
tiyle partiler rızaları ile o anakaideyi muhafa
za etmek ve anlaşmazlığa düştükleri yine Ana
yasanın hükümlerini tatbik etmek kayıt ve 
şartı ile gensoruları Çarşamba günleri konuş
tuk. Bugün de aynı şekilde bu "devam edip gi
diyor. Meclisin çalışmaları esas itibariyle İçtü
züğümüze tabi; Ruznamenin tanzimi şekli var. 
Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye mâruzâ
tı, sualler ve istizahlar, tercihan müzakeresi 
kararlaştırılan maddeler, haklarında müstaceli
yet kararı verilen maddeler, iki defa müzake
reye tabi olan maddeler... Bu sırayı iktidarın, 
bilhassa iktidarın, bu noktayı ifade etmek is
tiyorum, çünkü iktidar icraat yapmak mev
kiindedir bilhassa iktidarın arzusu istikâme
tinde bu usulle değiştirmiş oluyoruz. Pena mı 
yapıyoruz, arkadaşlar? 

Meselâ ne dedik; Danıştay raporları, dedik, 
Sayıştay raporları, dedik, Senatodan gelmiş ka
nunlaşması gayet kolay olan kanunları ilk bir 
saatin içine alalım, dedik. Hani nerede İçtüzük, 
içtüzüğün ruzname maddesi? Demek M, anlaş
malarımızla, iş çıkarmak için bâzı anlaşmala
ra gitmişiz. Yani karşılıklı konuşmalarla an
laşmalara gitmişiz. Bu bakımdan tamamen Mec
liste bir emniyet tertibatı, Meclisteki partiler 
arasında ihtilâf çıkması, Meclisin iyi çalışma
sı, ani kararlar verilip Meclisin karışmaması 
bakımından tamamen yerinde bir emniyet ter
tibatıdır. Bunca yıl getirdik bundan sonra da 
böyle götürmekte fayda vardır. B*n saban/n. hu 
türlü bir davranışın milletvekillerinin yetki
lerine bir baskı teşkil ettiği kanaatini asla ta
şımıyorum. Onun için zannediyorum önerge, 
dikkatle okunursa, bu vasfına da dokunulma-
mıştıi". Yani alelacele verilen önergelerden bah
sedilmektedir. Bu ise, Sayın Başkanın ifade et-
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tiği gibi, 7 den 7,30 a kadar uzatalım gibi öner
geler bu işin içinde değildir. Bundan dolayı sa
yın. arkadaşımızm,yâ önergeyi lütfedip alması
nı veyahut sayın oylarınızla bunu reddetme
nizi temenni ederim, saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, önerge lehin
de. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, Meclis çalışmalarına ait teklif
lerin, önergelerin önce Başkanlık Divanına gi
der seklinde bir kaide olamaz; yani bunun bir 
kaide «eklinde tecelli etmesi antidemokratiktir, 
usule* Anayasaya aykırıdır. 

Şimdi, arkadaşımızın teklifinin bu yönden 
mütalâa edilmesi lâzımdır. Yoksa her teklifin 
hiçbir suretle Başkanlık Divanına gitmiyeceği 
şeklinde bir önerge değildir. Lüzum görürse 
Yüce Meclisiniz Başkanlık Divanına o önerge
yi havale eder. Ama bu esas kaide Meclisimizin 
gündemine hâkim olması keyfiyetidir. Meclis 
gündemine hâkimdir ve kritik anlarda öyle 
önergeler olur ki, o önergenin o celsede gö
rüşülmesinde zaruret hâsıl olur. Bu gibi hal
lerde o arkadaşımızın önergesinin başka gün
lere talik edilmesi şeklinde tecelli edecek Baş
kanlık Divanına havalesi Meclis çalışmaları
na zararlı olur. Arkadaşımızın teklifi bu yön
den gayet doğrudur ve demokratiktir usul ve 
nizamr, da uygundur. O bakımdan teklifin le-
hindeyiz. 

BAŞKAN — Tip Grupu adına Sayın Ekin
ci. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Riyasetin tutumu hakkında usul hakkında söz 
is%oru™. Sayın Reis. İsterseniz mucip sebebi
ni buradan ayakta izah edebilirim. 

BASKAN — Bîr dakika efendim, müsaade 
edir. arkadaşımızı dinliydim de. 

T. t P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKtNC!:: 'Diyarbakır} — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Meclîsin çalışma gün ve saat
lerinin düzenlenmesiyle ilgili şimdiye kadar 
yürü+ülen tatbikatın aleyhinde Sayın Ataöv 
arkalaşımız bir önerge vererek bu tatbikatı, 
bu akışkanlığı temelinden değiştirme yoluna 
gitmektedir. Esasen Yüce Meclisinizce bu top
lantı yılında bu önergenin verilmesini gerek
tirecek bir karar da istihsal edilmiş değildir. 
Ama, grup başkanvekillerinin Meclis Başkanı

nın riyasetinde yaptığı toplantıda böyle bir 
mutabakata varılmıştır; Meclisin düzenli ve 
intizamlı bir şekilde çalışmasını sağlıyabilmek 
için Meclisin çalışma saatlerinin ve günleri
nin değiştirilmesiyle ilgili tekliflerin Başkan
lık Divanında ve bilhassa Meclis Başkanının ri
yasetinde grup başkanvekillerinin toplantısın
da görüşülmesinin uygun olacağı mütalâası 
serd edilmiştir. 

Esasen arkadaşlarım, yeni İçtüzüğümüz he
nüz yapılmış değildir. Yeni içtüzük yapıldığı 
zaman bu içtüzükle bugüne kadar Sayın Mec
lis Başkanlığının tatbik etmekte olduğu bir 
müessese getirilecektir veyahut da takibettiği 
bir müessese getirilecektir. Bu müessese Sena
toda vardır ve Senato Întü$v"nfınc3 kabul edil
mişti:.". Bu da; istişare kuruludur. İşte bugün 
Meclis Balkanının riyasetinde toplanan grup 
başkanvekillerinin toplantıları, Meclisin ça
lışma gün ve saatlerini tesbit etmek, düzenli 
ve intizamlı bir şekilde çalışmasını sağlıya
bilmek lWn toplana"! ve Sanato frtü^üğündeki 
-'.^işare kuruluna müşabih bir kuruldur. Esa-
nsn toplanan grup başkanvekili arkadaşlar 
hep kendi gruplarının yetkisini alarak gelir
ler ve gruplarının temayülünü orada yansıtır
la:'. 

Arkadaşlar yapılan müzakerelerde grupla
rının temayülüne uymıyan bir husus olduğu 
zaman hemen müzakereleri orada kesmekte ve 
yapılan bu teklifleri kendi gruplarına götür
dükten sonra kendi gruplarından yeniden ala
caklar?. bir yetkiye dayanarak tekrar bu ka
bil toplantılara katılmaktadırlar. Şimdiye ka-
darki toplantılar hep bu şekilde olmuştur. O 
halde Yüce Meclisin iradesi dışında arzu etme
dir. şekilde kendisine karar istihsal ettirilmesi 
gibi bir durum mevcut değildir. Meseleyi his 
plâtformuna dökerek sayın üyeleri tahrik ede-
rek, adetâ kendilerine ellerindeki karar im-
kfolarıiMn, iradelerini kullanma imkânlarının 
sclbedildiği yoluna dökmek kanaatimce doğ
ru bir davranış değildir. 

Arkadaşlarım, Meclisin elbette randımanlı 
bir şekilde çalışmasını sağlamak hepimizin 
arzusu, ve hepimizin görevidir. Bugünkü müza
kerelerde bu görüşler hâkim olmuştur. Bütün 
arkadaşlar iyi niyetle ve ittifakla Sayın Mec
lis Başkanının ortaya koyduğu görüşleri kendi 
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anlayışlar?, çerçevesinde düzelterek kabul et
mişlerdir. Bu itibarla bir kanun teklifi veya ka
nun tasarısı görüşülürken Meclisin kapanma 
saati geldi, ama iki maddesi kalmış, üç maddesi, 
kalmış, bu kanunun bir an evvel bitmesi arzu 
edilir, yarım saat, hattâ bir saat uzatılması 
mümkündür. İyi niyet esası üzerine bu kabil 
çalışmalar her zaman yapılmıştır ve yapılabi
lir. Ama her hangi bir anda bir arkadaşımız 
bir önerge verecek ve mevcudolan birkaç arka
daş çoğu kez geç saatlerde Meclisin ekseriyeti
ni bulmak mümkün değildir; mevcudolan ar
kadaşlarla birlikte verilecek olan bir önerge ile 
gece sabaha kadar çalışma gibi bir teklif ge
tirilir de bu çıkarılırsa, elbette bu, Meclisin 
düzenini kökten bozar. 

Arkadaşlar, bu Mecliste sadece milletve
killerinin çalışması keyfiyetini göz önüne almak 
doğru değil, milletvekilleriyle beraber bu ça
lışmayı yürüten teknik kadro vardır, memur 
arkadaşlar vardır, buradaki steno arkadaşlar 
vardır. Başkanvekili arkadaşların insan üstü 
enerjilerini ve insan üstü gayretlerini göz önü
ne almak lâzımdır. İşte istişare kurulunda 
bütün bu meseleler görüşülür, Meclisin kapa
sitesi nedir, kaç memur çalıştırılabilir, memur
lar hangi saate kadar çalışma imkânına sahip
tir, ne kadar stenosu vardır, Başkanvekilin 
çalışma imkânları ne kadardır, kaç saat otu
rabilir, bütün bunlar gözden geçirilir ve ona 
göre bir çalışma düzeni tertibodilir. İşte bü
tün bu teferruattan haberi olmıyan arkadaşlar 
ra3tgele bir önerge vererek bu çalışma düzeni
ni altüst ederlerse, öyle zannediyorum ki, Mec
listen randıman almak, randımanlı ve faydalı 
bir çalışma sağlamak mümkün olmaz arkadaş
larım. Hepimizin arzusu Meclisin mükemmel 
bir şekilde çalışmasıdır. Hiç kimse mükemmel, 
verimli, randımanlı bir çalışmanın karşısında 
değildir. Ama lütfedin de sizin seçtiğiniz, sizin 
itimadettiğiniz sayın grup başkanvekHinizin 
Meclis Başkanının Riyasetinde yapaerğı toplan
tılarda sizin temennilerinizi de aksettirmek su
retiyle böyle bir netice istihsal etsin. Ancak 
bu şekilde istihsal edilmiş olan neticeler yarar
lı olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, her grup üyesi 
arkadaşlar kendi grup başkanvekillerine dilek
lerini ve temennilerini iletebilirler. Biz Mecli

sin bu şekilde çalışmasını yararlı germekteyiz. 
Bu saatlerde ve şu saate kadar çalışsa daha iyi 
olur diyebilirler. Üç, beş, on, yirmi önerge ve
rebilirler. Kendi grup başkanvekilleri de el
bette bunu değerlendirir ve Meclis Başkanve-
kilinin Riyasetinde yapılan istişare Kurulu top
lantısında bunu dile getirerek bunda direnir, 
ısrar eder ve o zaman diğer arkadaşlar da bu
na itimadetmek suretiyle el birliği ile Meclisin 
randımanlı ve düzenli bir şekilde çalışması 
sağlanır. 

Benim istiıüamım; şimdiye kadar yürürlük
te olan ve bugün grup başkanvekillerinin ka-
tılmasiyle Meclis Başkanının Riyasetinde yapı
lan toplantıda kabul edilen esasa uygun bir 
şekilde hareket edelim. Bu itibarla Sayın Ata-
öv'ün bu önergesini vermesine esasen bir 
mahal yoktur. Çünkü, önergesinin verilmesini 
gerektirecek bir karar ortada yoktur, öner
gelerini geri alırlarsa yine Meclis bu- düzenli 
bir şekilde çalışma imkânına kavuşacaktır ve 
grup başkanvekillerinin Meclis Başkanının Ri
yasetinde tesbit ettiği esaslara uygun bir şekil
de düzenli bir çalışmaya iltifat buyurulmasmı 
istirham eder hepinizi saygı ile selâmlarım efen
dim. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham ede
yim, Sarıibrahimoğlu. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın İhsan Ataöv 
vermiş olduğu bu önergesinin Mecliste okunma
dığını, zapta geçmediğini vo milletvekillerinin 
bilgisine sunulmadığını söyledi. Bu talebi hak
lıdır. önergesi okunmuş, zapta geçmiş ve mil-
letvekillerinin ıttılaına arz edilmiştir. Okunan 
önerge üzerinde bir usul müzakeresi açılmıştır. 
Bu müzakere İçtüzüğün 83 ncu maddesine göre 
yapılmıştır. Yani önergenin iki lehinde,, iki 
aleyhinde arkadaş konuşmuştur. 89 ncu maidc-
nir. son fıkrası «neticede rovo müracaat lıızımTC-
lirse mesole işari reyle halledilir» demckte'ir. 
Ancak, bu konuda reye müracaat odilo^iyecoği 
kanısındayım; bunun gerekçesini arz ediyorum 
vo bu itibarla önergeyi oylatmıyacağım. 

Gerekçe şudur: Meclisin çalışmaları Anayasa 
ve İçtüzük 'hükümleriyle Mealisin bu bapta itti
haz edeceği kararlara g'ire dü~e;ıle^ir. lşt"zükte 
Meclisin çalışma düzeni ile ilgili önerge ve tek-
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liflerin önce Başkanlık Divanında görüşülece- I 
ğine dair bir hüküm yoktur. Bu konuda ikin
ci dönemin birinci toplantı yılında ittihaz edil
miş olan karar o günün şartlan icabı alınmış 
ve o toplantı yılı içinde muteber bir karar idi. 
Meclis har zaman çalışma düzenini tanzim edi
ci kararlar alabileceğine göre bu konuda ve
rilmiş bir önergenin önce Başkanlık Divanında 
görüşülmesine de karar verebilir. Bu itibarla 
Meclis böyle bir karar alamaz; önergeler önce 
Başkanlık Divanında görüşülemez diye peşin 
bir karar alınırsa asıl bu karar Meclisin irade
sini ihlâl etmiş olur. Bu itibarla bu önergeyi 
oylatmıyorum efendim. Zaten İhsan Ataöv'de 
müsterih olsun, böyle bir durum da yoktur. I 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir hususu I 
belirteceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv; müsaade buyur-
sanız da gündeme geçsek. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu sözünüz, 
bundan sonra bir oturum evvelki Sayın Riya
setin, «önergeleri Başkanlık Divanına götürme
ye mecburuz» seklindeki beyanı yapılmıyacağı-
na dair bir tr,?hhüt ifade ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler Başkanlık 
Divanına gitmiyor zaten Sayın Ataöv. icaberîer-
se Meclis Reisi grup başkanvekillerini topluyor. 
Bugün okunan önerge de Başkanlık Divanın
dan geçmemiştir. Yalmz Birleşimi More etti/fi 
miz için nosaketen bizleri davet etmiştir Dm- I 
leyici olarak bulunduk, bu itibarla ıttıla kes 
bettik, onu arz ediyorum zatıâîinize. Evvelce • 
Başkanlık Divpnına gitmesi hakkınca bir kf-
rar var idi. O günün şartları içinde alınmıştı. 
o toplantı yılında. Ama Meclis böyle bir karo 
rı her zaman alabilir, ben bunu ifade etme!* I 
istiyorum. Bugün karar verirsiniz, Başkanlık I 
Divanına gitsin dersiniz, gider. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — 89 ncu 
maddeye gere madem İd, müzakere açtınız, lelı 
ve aleyhinde konuşuldu, şu halde işarı oylr 
meseleyi halletmeniz lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, onun takdiri bende-
nize ait; gerekçelerini de arz ettim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
Usulsüzlük yapılmıyor efendim, istirham edi
yorum. I 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Riyasetin bu konudaki tutumu hakkında söz 
isMyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, Riya
setin tutumu diye bir konuda usul hakkında 
size söz vermiyeceğim, vermemekte mazurum. 
89 ncu madde ve içtüzüğün diğer hükümleri 
size böyle bir hakkı bahşetmiyor efendim, istir
ham ediyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Anayasanın 85 nci maddesi şu dediğiniz tasar
rufa, muameleye muhaliftir. Riyaset hakların
dan feragati tazammun etmektedir, t u bakım
dan söz istiyorum. 

BAŞKAIT — Efendim, bunu lütfen yazılı 
olırak Meclis Başkanlığına bildiriniz, istirham 
©diyorum. 

Efendim, gündeme geçiyoruz. 

8. — Ankara Milletvekili Hüseyin Halan'in, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/19) 

BAŞKAN — Söz sıran Sayın Cevdet Ay-
kan indir. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Grup adına 
söz istedim. 

BAŞKA!! — Evet efendim, şimdi geldi. 
Grup adına söz isteniyor. Millet Partisi Grupu 
adına Sayın İsmet Kapısız, buyurun efendim 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, El
bistan olayları hakkında Anayasamızın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi üzerine M. P. Meclis Gru-
punun görüşlerini kısaca arz etmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 11 . 6 . 1967 tari
hinde Maraş'm Elbistan kazasında cereyan 
eden ve birtakım tahrikler sonunda meydana 
gelmiş olduğuna inandığımız bu üzücü olaylar 
bâzı çevrelerin hafife alır gibi göründükleri, 
ne âdi bir zabıta vakası ve ne de, bu kürsü
den maalesef bâzı hatiplerce ifade edildiği üze
re, milletimizi bölmeye matuf bir mezhep ihti
lâfıdır. Kanaatimiz odur ki; senelerdir ve 
hattâ asırlardır Türk Milletinin cehalet içinde 
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bırakılması ve kültür nimetlerinden istifade 
edememesi yanında öte yandan yakın tarihi
mizde, iktidarlar demiyeceğim ama, mahallin
deki idarecilerimizin aczi, memleketimizin şu 
veya bu bölgesinde hiçbir vicdan sahibi Türk 
vatandaşının hoş karşıiamıyacağı olayların doğ
masına sebebolmaktadır. 

Biz Millet Partisi Meclis Grupu olarak bu 
meselenin Mecliste enine boyuna konuşulması
na taraftar olmakla beraber, konunun istis
mara asla tahammülünün de olmadığına inan
makta bulunduğumuzdan bu konuda da parti 
olarak görüşlerimizi kısaca ifade etmemize 
Yüce Meclisin müsaadesini istirham edeceğiz. 

Anayasanın 19 ncu maddesine yürekten ina
nan Millet Partisinin programı da herkesin vic
dan ve itikat hürriyetini, dilediği dilde ve 
dilediği şekilde ibadet hakkını mukaddes ta
nır, din ve vicdan hürriyetlerini diğer hak ve 
hürriyetler gibi korur. Türklüğün çok şerefli 
vo çok eski medenî mazisine ve pek büyük 
umutla dolu istikbaline inanarak ben Türküm 
ve Müslümanım diyen ve kendisini Türk ve 
Müslüman sayan her insanı bu aziz vatanda 
yaşamıya hak kazanmış bir Türk - Müslüman 
evlâdı kabul eder. 

Biz Millet Partisi olarak Allah ile kul ara
sına girmenin insanların hakkı olmadığına 
inanmaktayız. Dinî inanç ve ibadetle siyasette 
asla söz konusu olmamalıdır, insanların ina
nış ve ibadetleri ile alâkalı olarak verilecek 
hesapları varsa bunu ancak Hazreti Allah bi
lir. istismarcıların, siyaset karaborsacılarının 
ve bilhassa memleketin dirlik ve düzenini boz
maya matuf aşırı cereyanların sahiplerinin 
bu hesabı sormaya memur edilmediklerinin 
mutlak inancı içindeyiz. 

Bu temel inanışları çeyrek asra yaklaşan 
bir zamandan beri kendisine şiar edinmiş bir 
partinin mensubu olarak üzücü Elbistan olay
ları vesilesiyle Çarşamba günü bu kürsüde ko
nunun bilhassa grupu adına konuşan bâzı ha-
tiplerce istismar edilmek istendiğini de üzüle
rek öğrenmiş bulunuyoruz. Her zamandan da
ha çok birlik ve beraberliğe muhtacolduğumuz 
bir devrede ve Büyük Atatürk'ün Misakı Millî 
ile tesbit etmiş bulunduğu Anavatan Türkiye'
de yaşayan 32 milyon vatandaşın Sünnî -
Alevî, Kürt, Çerkeş diye ayırdetmenin va

tanperverlikle asla telif edilemiyeceğini, bu 
kabîl davranışları Millet Partisi Meclis Gru
pu olarak şiddetle takbih ettiğimizi peşinen 
arz etmek isteriz. 

Elbistan olaylarından bâzı çevrelerin va
tandaşlarımızın mânevi inançlarını sömürerek 
kendilerine siyasi çıkar aradıklarını üzülerek 
görmekteyiz. Nitekim bu vadide söylemek iste
diklerimizi C. H. P. Grupu adına konuşan ve 
diğer gruplar adına konuşan bâzı hatipler ga
yet güzel bir şekilde ifade etmişlerdir. 

Yaptığımız araştırmaya göre hâdisenin 
başlıca mesulü Ehlibeyt gazetesinin sahibi Do
ğan Kılıç'm düzenlenen gecede, asırlardır bir
lik ve kardeşlik içinde yaşadığına kaani bu
lunduğumuz Alevî vatandaşlarımızın inançları
nı istismar etmek maksadiyle yaptığı konuş
malar olmuştur. Adı geçen şahsın komünist
likten ve bölücülükten mahkûm olduğu söy
lenir. Elbette Hükümetin bu konuda Yüce 
Meclise söyliyecekleri vardır. 

Hâdise bir-tahrikten doğmakla beraber, 
mahallî idarecilerin de gereken tedbiri almadık
larını, vatandaşlarımızın malından, canından 
olduklarını esefle ve üzüntü ile öğreniyor, bu 
kabîl olayların bir daha tekerrür etmemesi 
için bu vesile ile Hükümeti ikaz etmeyi M. P. 
Meclis Grupu olarak zaruri görüyoruz. 

Bize göre, Hükümet aşırı soî tahriklerin 
müsebbipleri hakkında gerekeni yapmamakta
dır. Anayasamızın teminat altına aldığı ge
niş hak ve hürriyetler nizamından istifade 
ederek birtakım karanlık fikirlerini tahak
kuk ettirmek istiyenler ile komünizm tahrik
çilerinin fiillerini yakinen takibetmeli, kanun
ları tatbik etmelidir. 

Son olarak, Elbistan olayları hakkında Mec
lis araştırması istiyen önerge üzerinde Yüce 
Meclisinizin hassasiyetle durması M. P. Meclis 
Grupunun en halisane temennisidir. Sayın iç
işleri Bakanını dinledikten sonra grupumuz 
kendisine düşen görevi en iyi niyetlerle yapa
caktır. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, konu üzerinde altı 
arkadaş konuşmuş ve şimdi yeterlik önergesi 
gelmiştir. Sayın Bakan görüşecek misiniz şim
di? 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, söz sırası 
içişleri Bakanı Sayın Sükan'indir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon 
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Elbistan olayları münasebetiyle Ankara Mille i-
vekili Sayın Hüseyin Balan'm Meclis araştır
ması istiyen önergesi üzerine geçen Çarşamba 
gününden itibaren burada Yüce Mecliste gö
rüşmeler cereyan etti. Hâdise altı ay önce vu
ku bulmuştur. Altı ay geçmiş, üzerine muhtelif 
vesilelerle münakaşa konusu yapılmış bir ko
nunun burada muayyen maksatları istihdaf et
mek ve art düşüncelerini maskelemek suretiyle 
aziz milletin kardeşlik havası içinde yaşıyan 
vatandaşlarmı ve bölünmez Türk Vatanını böl
meye matuf hususi maksatlarım bu vesile üs 
bir kere daha dile getiren ifade ve beyanları 
işitmekten son derece elem duyduğumuzu ar?; 
etmek isterim. 

Sayın Hüseyin Balan konıışmalariyie, zan
nediyorum ki, konuşmalarını dinliyen bütür: 
milletvekili arkadaşlarım da bu kanaate vâsıl 
olmuşlardır, hakiki arzusunu, maksadını., sa
rih olarak buraya getirmemiştir. Bâzı şeyleri 
söylemek istemiştir, ama söylemek istediklerini. 
zannediyorum ki göreceği reaksiyonlar ve mem
leketin muhtaç bulunduğu millî bütünlük duy
gularının Mecliste hâkim olması atmosferini ve 
haleti ruhiyesini müşahede etmiş olmalıdırlar 
ki, burada tamamen söylemek istediklerinin öte
sinde ve başka istikamette bej/anda bulunmn-;-
lardır. Ama, bu bir işarettir. Bundan sonra. 
bu kursudan yine aynı maksatla bâzı verile 
ler ittihaz ederek, söylemek istediklerini soy-
liyeceklerdir. Gayetle tabiî, milletin temsilcileri 
vicdani kanaatlerini ve vatanperverlik duygu
larını ortaya koymak suretiyle, millet bütün
lüğünü yıkmaya matuf çalışmak ve gayret gös
termek istiyenlere lâzımgelen cevabı verecek
lerdir. 

Kıymetli arkadaşlarım, altı ay önce cereyan 
etmiş hâdiseler hakkında keza gruplar adma 
konuşan arkadaşlarımızın mütalâalarının bu
günkü ölçüler içerisinde bu kürsüden muayyen 
istismar hedefine matuf bulunmadığının değer
lendirmesini kısaca yapmak istiyorum. Bir ve
sika, bir beyanatı okumak suretiyle bunu Cum

huriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan Sa
yın Nazif Arslan'm konuşmaları ile karşılaştır
mak istiyorum. 

Elbistan olayları kamışımda Sayın Cumhu
riyet Halli Partisi Genel Başkanı inönü hâdise
den bir müddet sonra partisine, vâki olan mü-
a;.oaatlar üzerine konu hakkında izahat almak 
üı̂ ero Sayın Başbakandan randevu istemişler 
ve 29 Haziran günü bir mülakatta bulunmuş
lardır, Müsaade ederdeniz kendilerinin beyan
larım Ulus Gazetesinin 30 Haziran tarihli nüs
hasından arz ediyorum: 

«Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
.b^a-jt inöûü, âmı akşam iizari Başbakan Sü-
lev;.nan DemircVi makamında ziyaret ederek, 
Elbistan'da sünnî vo alevî yurtdaşlar arasında 
e;»royan eden olayları görünmüş ve bilgi almış
tır. Başbakanlığa giden ismet İnönü 19,40 da 
^.karkon gazetecilere görüşme halikında şunla
rı söylemiştir:. 

«Sayın Başbakandan mülakatı ben istedim. 
•Konuşma kon:isu, Elbistan hadiseleri idi. Ora
da 11 - 12 Haziranda elen vakıalardı. Bir sün
nî - alevî geçimsizliği şeklinde görüken vaka 
baklanda şikayetler alıyordum. Onları Sayın 
Başbakana arz ettim, içimleri Bakanım da lüt
fedip konuşmaya çağırdılar. Vaka hakkında 
ijivr>$h bilgi akbm. Hâdiseye ehemmiyet veril
miştir. Geniş ölçüde kanuni tedbirler ve idari 
t.smmai tedbirleri alınmıştır. Bir mezhep ihti
lâfı halinde tarihe karışmış hâdiselerin uyan
maması için Hükümet çok dikkatlidir, ciddî 
olarak takibetmoktedir. Alman tedbirler ve 
müspet neticeleri umumi efkâra bildirecekler
dir. Konuşmamız bu mihver etrafında cereyan 
etti. Vatandaşlar arasmda emniyeti, memleket 
bütünlüğünü korumak için, ihtilâfa mahal ver
memek için her türlü tahriki önlemeye, bas
tırmaya Hükümet kesin olarak kararlı ve ta
kipçi durumdadır. Bu bilgileri edinerek mem
nuniyetle ayrılıyorum» diye buyurdular. 

Arkadaşlarım, zannediyorum ki kendilerine 
yine hususi surete hâdiselerin seyrini dile geti
ren bir mektup da Saym Başbakan tarafından 
5 Temmuz tarihinde S iyin inönü'ye takdim 
kdmnııştır. Bunu sıman için arz ediyorum; Sa
ym Halk Partisi söaoüsü arkadaşım, hakikaten 
meselenin şurada izah edilebilecek kadar olan 
İn sınılan hakkında bilgi verdiler. 

542 — 
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Arkadaşlar, istitraden şunu arz edeyim: Me
sele 1 1 - 1 2 Haziranda cereyan ediyor. Hükü
met, hâdise anında gerekli önleyici tedbirleri 
almak iğin imkanlarını kullanıyor ve hadisenin 
birinci safhasını teşkil eden ilk gece ve o re-
coden sonra cereyan eden hklişelere müda
hale ediliyor ve ünleniyor. Cndan sonra, sabah
leyin yani, 12 Haziran günü yine akşamki tah
rikler devam ediyor. «Ehlibcyi» geceni isini 
altında muayyen maksadı, muayyen hodefi gü
den ve mutlaka memlekette anarşi çıkartacak 
İ3tiyen, vatandaşların içerisine nifak sokmak 
mukaddes mefhumları istismar etmek suretiy
le bugüne kadar tarihî seyir içerisinde birbiriy
le iç içe girmiş, kardeş olmuş ve temelinde, 
derununda en küçük bir iğbirar duy-myan ma
sum vatandaşlar, yine tarihin seyri içinde ka
panmış hadiseleri değmek suretiyle siyasi ba
kımdan bu milletin huzurunu istemiyen bası 
kimselerin talıdid neticesi bir anda kitlevi ha
diseler olmuştur. 

Arkadaşlar, Hüseyin Balan'a ?ımu ars edi
yorum: Doğan Kılıç, bölücülükten ve Kürtçii-
lükten dolayı 1 sene 4 aya mahkûm olmuştur. 
Ondan sonra, 20 defa daha tahkikatı ve takibatı 
vardır. Buyuruyorlar ki, «Madem ki Hükümet 
bu adamı biliyordu, neden buna izin verdi?» 
Arkadaşlarım, Hüseyin Balan bir partinin ge
nel başkam durumunda,. Anayasanın 23 nci 
maddesini okusunlar. Anayasanın 20 nci mad
desi mucibince toplantılar için isin akııaya 
mahal yoktur. Ealdı ki, bu bir müsamere ma
hiyetindedir. Kaymakamdan istenen izin, Folis 
Vazife ve Salahiyetleri Kanununun 14 ncü 
maddesine istinadendir. Yani, saat 24,00 ten 
sonra yapılan toplantılarda, vatandaşın huzu
runu sükûnunu bozacak gürültüleri enlemek 
için, bundan masun kılmak için kaymakamdan 
izin alınmıştır. Değilse, bu kabil toplantılar 
için, bundan masun kılmak için kaymakamdan 
tanımamaktadır. Ancak suç tekevvün ettikten 
sonra icabı yapılır, işte bu tahrikler dolayısiy-
le hâdise bir kitle hareketi haline gelmiştir ve 
ondan sonradır ki, Hükümet, ânında kanuni 
ve idari tedbirleri almıştır. Kendisi d^yor ki, 
İçişleri Bakanı kendisinin selâhiyeti dâhilinde 
olan örfi idarenin ilan edildiğinden haberi yok 
mudur? Zabıtlarda aynen böyle, içişleri Bakam 
tabiî örfi idare ilân etme yetkisini haiz değil

dir, bu kanunlarımızla tâyin edilmiştir. Di
ğer taraftan bu beyandan şu anlaşılıyor, hor 
halde huzursuz oldular. Hükümet derhal tedbir 
almış müsebbiplerini, gerek tahripte bulunan
ları, gerek tahrikte bulunanları ânında yakala
mış olmalarıdır ki, Sayın Balan bundan mütees
sir olmuş görünüyorlar. 

Arkadaşlar, idare ve Hükümet olarak, ma
hallî zabıta olarak gereken tedbir zamanında 
alınmıştır. Ve 1 saat içerisinde 115 kişi suçlu 
bulunup adalete tevdi edilmiştir. Hâdise tekev
vün etmeden önce, hiçbir yerde hiç bir idareci 
nasıl cereyan edeceğini bilemez ki. Ve kanun
larımız muvacehesinde mahallî zabıta tarafın
dan bu kabîl toplantıların yaptırılmamağı hu
susunda da bir yetkisi bulunmamaktadır. Ama, 
eğer hadisenin tekevvününden sonra idare, em
niyet ve umumi zabıta kuvvetleri vazifesini 
yapmamış ise, o saman hakikaten gerekli teşrii 
kontra! vazifesi eda edilir, icra edilir. Bizim 
de suçumuz var ise, elbetteki bunun da icabı 
yapılır. 

Bir noktayı daha arz etmek istiyorum. Ar
kadaşlar, yine Anayasada sarihtir, iller ida
resi, vilâyetler idaresi teşriî mezuniyet esasına, 
yani yetki genişliği esasına istinadeder. Herke
sin vazife ve mesuliyetlerinin hudut ve şümulü 
tâyin edilmiştir, tavzih edilmiştir. 

Buna göre kaymakamın, valinin keza 
Bakanın ve Hükümetin vazifelerinin neler
den ibaret olduğunu zannediyorum ki iyi 
tavzih edilmiştir. Buna göre kaymakamın, va
linin keza Bakanın ve Hükümetin vazifelerinin 
nelerden ibaret olduğunu zannediyorum İd iyi 
tâyin etmek ve karıştırmamak lazımdır. Bütün 
bunlarla beraber bu hâdisede Hükümet olarak. 
kaymakamın, valinin bir mesuliyeti ve ihmali, 
gayet tabiî, bize tereddübeden ciheti varsa, hiç
bir suretle bundan kaçınacak durumda olmadı
ğımızı arz ve beyan etmek isterim. Kaldı ki, ha
dis 3 akşamından itibaren vali zabıta kuvvetleri 
ile beraber hem vilâyetten, hem de civardan ge
rekli zabıta kuvvetlerini yanına almak suretiy
le hâdise mahalline gitmiştir. Merkezi Hükü
metçe de bilhassa iç güvenliğimiz halamından, 
biraz evvel ars ettiğim tahriklerin devam ede
bileceği ihtimalini düşünerek, iç güvenlik bakı
mından gerekli emniyet kuvvetlerimiz ve siyasi 
polisimiz ve idari organlarımız harekete geçi-
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rilmiş, hattâ köy köy dolaştırılmak suretiyle, j 
kardeşçe yaşıyan insanların birbirine iğbirar 
duymamaları ve bunu bir kardeş kavgası ha
line getirmemeleri hususunda tedbirler alınmış
tır. İste bütün bu hususlar Sayın İnönü'ye ara 
edildikten sonradır ki, Sayın İnönü mutmain ol
muşlar ve bu beyanda bulunmuşlardır. Günlüm 
arzu ederdi İd, sayın Halli Partisi sözcüsü ar
kadaşım, burada zaten acele ile hasırladıkları 
belli, - hâdiseyi bilmekle beraber - buraya çık
madan önce, Sayın Genel Başkanlarına yazdı
ğımız mektubu tetkik ettikten ve keza Sayın 
Genel Başkanlariyle görüştükten sonra buraya 
gelip beyanda bulunsunlar. Bunu samimî olarak 
arzu ederdim. Ve ondan sonradır ki, Hükümet 
olarak ve idare olarak bu hususta kusurumuzun 
bulunup bulunmadığını gayet objektif surette 
değerlendirmek iktiza ederdi. 

Zannediyorum ki, bütün gruplarca üzerin
de durulan husus, tabiî Sayın Balanla Sayın 
T. İ. P. mensupları hariç, çünkü onlar bu 
meseleyi tamamen başka mecraya getirdiler, 
yine sömürücü, emperyalizm, komprador edebi
yatı, emekçi halk kütlelerinin örgütlenmesi 
gibi alâkası omnyan konulara otomatilonan 
intikal ettirdiler. Elbette onlarla hemfikir ola
mam. Çünkü onlar, bu memlekette huzur 
oldu mu huzursuz oluyorlar. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Memlekette ne za
man anarşi çıkar, onlar çok memnun ve oralara 
giderler. 

Arkadaşlar, size Büyük Meclise mesul bir in
san olarak şu hususu arz etmek istiyorum. : 
Bakanlığın verdiği rahatlı'ı ve rehavet içe
risinde arz etmiyorum, uhdemize şorefle tevdi 
edilen, o nisbette mesuliyetli olan bir ağır
lığı, ağırbaşlılığı içinde ve ağır mesuliyeti 
içinde arz ediyorum : Türkiye'de bütün tahrik
çi hareketler, Türkiye'de bütün bozguncu ha
rekatlar, millî bütünlüğü bozucu faaliyetler 
gayet dikkatle, bilerek ve soğukkanlılıkla ta-
kibedilmektedir. (A, P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) Türkiye'de demokratik rejim ve ka
nunlar vardır, buna-inanıyoruz. Meşru nizam 
dışında, kanunların bize tanıdığı haklar dışın
da başka sistemle bunların önlenmesini arzu 
etmiyoruz ve bu oyuna sureti katiyede biz 
gitmedik, g'tmiyeceğiz. Çünkü onun müda
faasını yaparak buraya geldik. (A. P. sırala

rından «Bravo» sesleri) Ama, soğukkanlılıkla 
takibetiyoruz. Güven Partisi Halis Partisi ve 
diğer gruplarla da bu mevzuda yüzde ynz bera
beriz. 

Geçen gün Halk Partisi Grupu temsilcisi bu
rada beyan buyurdular; «Solcu faaliyetler alıp 
yürümüştür. Hükümet neden bunlara sessiz
dir?» Arkadaşlar, rakam veriyorum; 1967 yı
lında 115 tane komünizm faaliyetinden ve aşırı 
sol faaliyetinden dolayı emniyetçe Dahiliye 
Vekâlsti tarafından takibat yapılmış ve mah
kemeye tevdi edilmiştir. (T. İ. P. sıralarından 
«Netice?» sesleri) Netice; Yüce Türk hâkiminin 
vicdani kanaatleridir. Elindeki kanunlarla şe
refli Tiiîfj: hâkimi kararını verecektir. Ona mü
dahale etmek bizim hakkımız değildir. Ben 
despot ve diktatör idarenin tedhişçi sistemi
nin takipçisi değilim arkadaşlar. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar.) Ama meşru 
yollarla, herkes bilsin ve emin olsun İd, ta-
Idbedilmektedir. Hor türlü faaliyetten habe
rimiz vardır. Gizli maksat güdenler aldanı-
3/orlar. Bir gün kafalarını tasa çarpacaldar 
ve Cumhuriyet kanunlarının pençesinden ken
dilerini kurîaramıyacaldardır. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar.) Bunu, şu mü
barek günde inanarak söylüyorum. Bu mem
leketin kaderinde vazife almış mesul bir insan 
olarak, memleketin in güvenliğinde hasbelka
der vazife, mesuliyet eleruhdo etmiş bir insan 
olarak arz ediyorum; bu tarzda çalışan insan
lar belki kendilerini muayven metotlarla mas-
keleyeb'lirler. Ama maskeleri düşecektir. Bu
nu rahatlıkla söylüyorum. Çünkü, inanıyo
ruz, bilerek yapıyoruz, soğukkanlı, sabırlı ve 
demokratik ve ilmî metodun icabı bir çalışma 
içerisinde bunu dikkatle yapıyoruz. Bu hususu 
bu vesileyle Yüce Meclise arz etmeyi vazife sa
yıyorum. 

İşte arkadaşlarım, buraya getirilen Elbistan 
olayları, neden, ne hususlarda araştırma yapı
lacağı hakkında sureti katiyede sarih bir şey 
koymamıştır. Hangi konuda yapılacaktır? 

Diyorlar ki; «kaymakam izin vermiştir». 
Verdi, «ama ne iem?» «Arz ettim arkadaşlar, iz
ne tabi toplantı değildir bu. Polis Vazife ve Sa
lâhiyetleri Kanununun 14 ncü maddesine göre 
saat 24,00 ten sonra devam edeceği için, yasak
lanmadan kurtulmak için yapılmıştır ve hâdise
lere idare her yönüyle el koymuştur. 
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Ondan sonra diyorlar ki : Tahribat vardır.» 
Evet. Ama müsebbipleri bulunmuş, adalete tes
lim edilmiştir, Tahribatın miktarı ve şekli elbet-
tdki tecelli edecektir, suçlular mahkûm olacak
tır. Bu araştırmayı icabettirir mi? Ama. araştır
ma vesilesiyle yine yaraya neşter vurulacaktır, 
işletilecektir devamlı surette. 

Arkadaşlar, Türkiye'de alevî sünnî diye 
Türk vatandaşını bölmeye kalkmak vatanper
verlikle telif edilemez. (A, P. sıralarından «bra
vo» sesleri) Türkiye Cumhuriyeti kanunları 
herkese müsavi hakkı ve imkânı bahsetmiştir. 
Meclis Türk Milletinin temsilcisidir, tefrik yok 
arkadaşlar. Bizim tefrike artık tahammülümüz, 
kaybedecek zamanımız yoktur. Lütfen bu dü
şüncede olanlar tasrih etmelidirler düşünceleri
ni. Buna millî müesseselerle beraber ne büyük 
Parlâmento, ne onun Hükümeti, ne de Türk 
Milleti bizatihi kendisi müsaade etmiyecektir. O 
itibarla anarşizmi tahrik etmek için vesile itti
haz edenler zannediyorum ki, buradan müspet 
ve iyi neticeler alarak çıkmıyacaklardır ve mah
kûm olacaklardır. Elbistan olaylarını bir alevî, 
sünnî kavgası haline sokmak gayretinde olanla
ra, öyle olmasını istiyenlere ve bu mecraya ge
tirmek istiyenlere Büyük Meclisin büyük grup
larının göstermiş olduğu hassasiyeti şükranla 
kaydediyorum. 

Zannediyorum ki, 132 nci maddeye uygun 
olarak verebileceğim beyanlar bunlardır. Doğan 
Kılıç ismindeki mahkûm zat, halen mevkuftur, 
onun hakkında daha fazla konuşmayı, ve konuş
maların mahiyetini burada açıklamayı kanuni 
bakımdan, Anayasa hukukumuz halamından 
uygun bulmuyorum arkadaşlar. Ama Yüce Mec
lisin her üyesi buyursunlar, mülkiye müfettişle
rinin raporları ve diğer adlî tahkikata ait zabıt
lar, tahkikat raporları mevcuttur, hepsini en 
ince teferruata kadar kendilerine arz etmeye 
âmâde bulunuyorum. Zannediyorum İri, ondan 
sonra idarenin bu mevzudaki tutumundan arka
daşlar memnun kalacaklar ve tatmin edilmiş 
olacaklardır. 

Maruzatıma burada son veriyorum. Grupla
rımızın gösterdiği hassasiyete şükranlarımı arz 
ederken, büyük milletimizi parçalamaya ve kem 
gözle onu başka mecraya itmeye müesses nizamı 
bozmaya matuf faaliyetlere hiçbir surette göz 
yumamıyacağımızı ve bu konuda fevkalâde has

sas ve güçlü bulunduğumuzu hürmetlerimle ara 
ederim. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan, buyurun. 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sizi yazdık Sayın Balan. Eğer 

kifayet önergesi reddedilirse altıncı sıradasınız. 
Tekrar söz verilecektir. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; benden önce Elbistan 
olaylar?, ile ilgili bir Meclis araştırmasını tale
beden önerge sahibi arkadaşlarımız, grup söz
cüleri ve Sayın Bakan konuştular. Konuya bü
tün konuşmacılar, benim kanıma göre, belirli 
bir açıdan temas ettiler. Zaten böyle olması da 
gerekir. Ama, Sayın Bakanı dinledikten sonra 
şöyle bir endişenin ve kaygının içindeyim; aca
ba konunun üzerinde açık kalblilikle, cesaretle 
eğildik ve durduk mu ve arkadaşlarımın ifade
lerini dinledikten sonra şu soruyu, bir milletve
kili olarak ve bu toplumun bir ferdi olarak, ken
dime soruyorum; konu ile ilgili olarak neyi 
araştırmamız veyahut da neden araştırmamız 
gerekir sorusuna samimî olarak cevap verdik 
mi? Bunda şüpheliyim, şüpheli olduğum için söz 
aldım zaten. 

Arkadaşlar Elbistan'da altı ay kadar önce 
bir ol&y olmuştur. Bu olay konuşmacıların ifa
de ettiğine göre, müştereken ifade ettiklerine 
pföre, ciddî bir olaydır ve alevî sünnî çatışması-
dır. Siyasi partilerin ve arkadaşlarımın konuş
malarındaki çekingenliği, itinayı, dikkati bir 
derece anlarım. Gayet tabiî alevî ve sünnî va
tandaşların duygularını zedelemenin birtakım 
sakıncaları vardır. Ama, bu konuda hepimizin 
bildiği bâzı gerçekler karşısında susarsak, bun
ları ifade etmezsek zannederim görevimize gölge 
düşürürüz. 

Konuyu bâzı arkadaşlarımız Hülkümetin ter
tibi olarak, Hükümetin kasıtlı bir tertibi ola
rak beyan ettiler. Konu Türk halk efkârına, 
Cumhuriyet gazetesinde çıkan değerli bir yazı 
serisiyle duyurulmuştu. Dört tane, dört yazı 
serisi Cumhuriyet gazetesinde bu konuda neş
redilmişti. Benim değerlendirmeme göre, bu ya
zıyı yazan kültürlü, vasıflı ve insan sevgisi olan 
bir yazardır. Konuyu, 2 Temmuz tarihli Cumhu
riyet gazetesinde «önemli bir olay» başlığı al-
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tında başlatır ve «yüzyıldan beri birbirleriyle 
kardeşçe yaşamış, kaynaşmış binlerce insan bir 
e.nda iki hasım kampa ayrıldı.» der. Olayın ne
denleri üzerinde dururken kullandığı başlık şu
dur : «Olay bir oyundur» bir oyun ve bu oyu
nu Hükümet dışında bâzı jkuvvetlerin tertibet-
tiği iddiasında bulunur. Benim kanıma göre, 
buradaki telmihlerin Anayasanın 5G ncı mad
desiyle ilgisi de vardır. Vaktinizi almamak için 
yazının bir kaç yerine temas edeceğim. «Türk 
toplumunu, en etldli bir şekilde bölmek veya 
parçalamak için Türkiye'de bir alevî sünnî ayı-
nınmı yaratmak yolunda sarf edilen çabaların 
bir sonucudur.» der. «Türkiye'de böyle bir oyu
nun sahneye konması için gerekli her türlü se
min ve samanı uygun görender Elbistan'da bu 
oyunun küçük bir mizansenini göstermişler
dir» der. Ve yazı serisinde, burada uygulanan 
metot nedir, bunu belirtir ve yazıyı bir sonuca 
bağlar. Uygulanan metot olarak şunu zikreder; 
der ki : «Alevî sünnî vatandaşlar arasındaki. 
politik ilişkileri kesmek, ayırmak, ayrıca alevî 
vatandaşları bir poüitik güç olarak toplamak» 
Ayrıca ilâve eder; «Bâzı olaylar çıkararak ve
ya bâzı olaylardan faydalanarak alevî vatan
daşları mağdur, sümıîleri de mütecaviz bir du
ruma sokmak.» Kullanılan metotlar, folklordan 
faydalanmak, halk şairlerinden faydalanmak, 
işte ehlibeyt günleri tertiplemek, bununla il
gili bir bava yaratmak ve bu havadan faydai'.a-
narak politik birtakım telkinlerde bulunmak. 

Ben milletvekiliyim, konuşmamı yapmadan 
önce, bana iyi duyguyla bâzı arkadaşlarım, 
böyle bir konuşma yapmamamı tavsiye ettiler. 
Bunun sakiiioailarını biliyorum. Yalnız seçim 
bölgemde pekook alevî hemşehrilerimin dost
luklarına,, güvenine sahibim, onlara karşı ken
dimi sorumlu hissediyorum. Onların bana ver
dikleri oy bu mücadelelerinin bir ifadesi oılursa 
ve benim onflara yaptığım bir hizmetin ifadesi 
olursa benim için bir değeri var. Şayet bu iki 
faktör olmazsa ben o oya kendimi lâyık göre-
naem. Buna benzer telkinlerin aynı, benim se
cim bölgemde yapılmaktadır. Aynı taktikler 
ve aynı telkinler yapılmaktadır. Denmektedir 
ki; «biz gasbedilmiş kakflarımızı geri alacağız, 
gerekirse dâvamızı İran'a ve Pakistan'a götü
receğiz.» Bu, bir ufak ülkenin bir zavallı ku

rarla, tekrar tekrar söyleniyor. Bir mahallî ga
zetenin yazdığına göre ki, bu neşredilmiştir 
mahallî gazetede, bir ilçemizde bir siyasi par
ti adına 50 000 lira civarında para toplanmış
tır, bu haber tekzip edilmemiştir. Yine ısrarla 
söylenen bir habere göre, bir başka ilçemizde 
13 000 lira toplanmıştır. Bundan 1,5 yi! kadar 
önce, yine çok kuvvetli ifade edilen bir beya
na göre, ilimizde sayım yapılmıştır, alevî me
murlar tesbit edilmiştir, ailevîlerin sayıları tos-
bit edilmiştir. Bunlara lakayt kalamayız arka
daşlar. Bu vatandaşlar hepimizin vatandaşları
dır, birtakım zaraüı telkiııOere, zararlı ümit
lere bunlar?, kaptıranlayız. Benim seçim bölgem
de artık bu rahat rahat konuşuluyor. Sünnî va
tandaşlar soruyorlar : «Sizin kasdmız, gayeniz 
nedir?» diye. Bana gediyor, saf ve iyi duyguyla 
soruyor alevî vatandaş «Böyle bir şey var, bu 
ıı?dir, bunun aslı nedir» diyor. Biz bunları bir
takım yanlış telkinlerin muhatabı, birtakım 
yanlış ümitlerin sahibi kılamayız. Birtakım 
gerçekler vardır, bizim makimizde bâzı zümre-
Cerlü sosyal değerleri düşük olur, bu bir ger
çektir, tarihî gerçektir. An: a bu bugünün me
selesi değildir, bugün olmuş değildir. Biz başla
mışım tarihî gelişmeyle, 1915 deyin, 1950 deyin 
ama bir gelişme olmuştur, bir gelişme içinde
yim. Bunu geriye ahu, hiçbir şey cfmamış 
gibi birtak"'!! eleklikler falan varsa da bunları 
telâfi edeceğimiz yere, düzelteceğimiz yere bu
nu tahrip edemeyiz. 

Cumhuriyet Gazetesi Elbistan olaylarını şu 
şokede bağlar,.. (A. P. sıralarından «Hangi ga-
z":ts?:> sorusu) Cumhuriyet Gazetesi, (2 Tem
muz - 5 Temmuz) şu cüreüeyîe bağlar : «Bu 
insanhk dışı olaylar 3 - 5 asırlık kardeşliğe, 
dostluğa, indinTon 3 - 5 ton ağırlığındaki bir 
balyoz oMu. Kardeşlik, dostluk, binlik ve bera
berlik duygulan bu balyozun altında ezildi, 
hem de öldürlircesine. Bir daha canlandırılma-
masma.» 

ÇimdMik perde arkasmdan oyunu sahneye 
koyanlar kendilerince başarı kazanmışlardır. 
Basarı kazanmış gibidirler. Fakat bu ikiliğin, 
ayır.'mm uzun sürmemesi, devlet otoritesinin 
iadesi zorunludur.» 

Fazla vak'inizi almamak için noiilarımı kul
lanmadan yaptığım konuşmamın eksiklerini ve 

yündeki köylü bu cümleyi bilmez. Ona bu, ıs- ı kusurlarını bağışlayın ama kalbimden geldi-
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ğine, çok samimî olduğuma VG kornoyu çok cid
dî saydığıma inanmanızı istiyorum. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Çözümü, çözümü nsdir? 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Acz ede 
yim efendim çözümü de, arz edoyim kendi öl
çüme göre. 

Her idarenin başla gelen görevi topGumda 
düzeni korumak, davranışları kanunlar ünlün
de tutmak. Toplumumuzun içinde bulunduğu, 
bugün içinde bulunduğu sosyal şartlar içerisin
de, ekonomik şartlar içerisinde yalnız birtakım 
kısıtlayıcı kanuni tedbirlerle, er; gerileyici kanu
ni tedbirlerle toplumda düşeri korayabileosğv 
mize, toplumda genişlikler sağlıyabileceğlmizo 
kaani değilim. Tarihî tedbiri1 cr i^i in söyledik
leri zaten budur. Sosyal konularda, ekonomik 
konularda, politik konularda hepimizin birta
kım şikâyetleri var. Ama bunlara kaışı büyük 
bir sabır veya ilgisizlik idedeyiz. Benim ka
nımca, Elbistan 'lalar arasında yapılacak bir 
araştırma, «Toplumumuzdaki Diyanet İşbri 
Başkanlığının görevleri ve kurulumu bugünkü 
günler içinde ne olmalıdır?» sorusuna belki bir 
esvap getirecektir veya bu konuda birtakım 
yeni somlara bizi sahip kalacaktır. 

Ayrıca, biz her ne pahasma olurca olsun 
toplumumuzda kardeşlik duygusunu korumaya 
mecburuz. Bir siyasi parti temsilcisi seçim bel
gem olan Tokat'ta da buna benzer olayların ol
duğunu söylemişti. Tabii, basına bütün olaylar 
intikal etmiyor. Benini bildiğim, Tokat'ta bu
nunda ilgili iki silahlı çatışma olmuştur. Yıl
lardan beri dost, kardeş yaşamış kütleleri bir
takım siyasi, politik kazançlar veya ümitler 
için parî i veya hükümet olsun veya kim olur
sa olsun bunu istismar edemez ve kullanama
yız. Bunu kullanmak istesak de, bunu kullan
mak istiyen hükümet de oba, bir başka siyasi 
parti de olsa buna gücü yetmez. Yalnız toplu
ma ve bize inanan vatandaşlara sarar vermiş 
oluruz. Demokratik düsen, kişilerin topluma 
olan bağlılıkları bâzı grup ve kuruluşlara olan 
bağlılıklarından üstün olduğu sûrece yaşar. 
Aynılıkları, çatışmaları artıracak, kişileri yan
lış ümitlerin temsificisi. yanlış ümitlerin sahibi 
kılacak her türlü davranış, zannımca demokra
tik düzeni ve sosyal gelişmemizi yıkar, tahri-
beder. Elbistan olayları üzerinde yapılacak bir 
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I araştırma, siyasi partilerin işleyişi üstünde şün-
IU, alevî inançlar içindeki Anayasamıza uymı-
yan Nurcu, Süleymancı gibi birtakım davra
nışların bugünkü durumu ve bunun politikay
la olan ilişkileri üstünde birtakım bilgi sahibi 
ve soru sahibi olmamıza, zannımca imkân vere
bilir. 

Ayrıca, politKk düzenimizi geliştirmek için 
bugün konuşulan alevî - sünnî, bunlar gerçek 
konuşuluyor ve bu vatandaşlarımızın birta
kım talepleri vardır, bunlar da gerçektir, ya 
bu talepleri biz Anayasa düzeni içinde karşı-
lıyaeağız veyahut da bu karşılanmıyan ta
lepler birtakım çatışmaların, birtakım güç
lüklerin kaynağı olacaktır. Bu taleplerin tes-
bitindo araştırma yardımcı olabilir. Ben, bu 
duygslarlc. bütün siyasi partilerin konuyu cid-

I diyetle, samimiyetle incelemelerimde, değer-
kndrmelerinde fayda mülâhaza ediyorum. 
Bunun için ,«?ÖJS almıştım, hepinizi iyi duygu -

j lavla, saygılarla selâmlar, teşekkür ederim 
j arkadaşlar. 
[ BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo-
| rınn. 

KEMAL NEBlOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Sayın İçişleri Bakanı grupumuza sa
taşmada bulunmuştur. İçtüzüğümüzün 95 nci 
maddesi gereğince söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kaydedeyim de efendim sı
rası gelince düşünelim. 

Sayın Başkanlığa, 

Görüşmeler, konuyu gereğince ortaya çıkar
mıştır. Konuşmaların kifayetine karar verilme
sini arz ve teklif ederim. 

Enver Turgut 
Balıkesir 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa-
yın Tahtakilıç, buyurun. 

AHMET TAHTAKİLIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, Me-clia 

I araştırması müessesesi menfi bir müessese de-
| fildir. Suçlu, suç aramak, Hükümette illâ ku

sur bulmak mânasına gelmez. Memlekette 
| Parlâmento açısından ayrıca gözden geçirilmesi 
j lâ^mgelen bir konu varsa. Hükümet açısından 
I değil, toptan Parlâmento açısından, hâdise-
j ye nasıl bakılmak lâzım, bir memleket yarası, 
I meselesi varsa bunlara ne gibi tedbirler alın-
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ması lâzım, bu yolda bir araştırmayı Meclis 
lüzum görürse, bu araştırma müessesesi menfi 
müeessese değildir. 

Elbistan olayları arkadaşlar, o gazel, şi
rin Elbistan'da, asırlarca kardeşçe, türkülerle, 
şarkılarla yaşamış Elbistan'da ekilmek isteni
len ayrılık tohumunun sebeplerinin Parlâmen
toca araştırılmasına imkân verecektir. Nite
kim, araştırma önergesini veren arkadaş ne 
düşünürse düşünsün, bunlar aydmlanmamış-
tır. Araştırma veren arkadasın kasdını her
kes kendisi bilir. Burda yapılan konuşmalar 
huzurunuzda cereyan etmiştir. Ama, memle
ketin siyasi pazarına, şimdiye kadar gelen 
mefhumlardan başka, olarak bir de mezhep 
ihtilâfı getirilmek kaygısı içine düşülmüştür, 
Parlâmentonun bu kaygıya, ,bu meseleye el 
koyması lâzımdır. Gül gibi Elbistan'da böyle 
bir ayrılısın, içerden mi tahrikle geliyor, dışar
dan mı tahrikle geliyor, Parlâmento gö*ü ile 
alınacak bir tedbir var mıdır... bu hususların 
aydınlatılması için müsaade ederseniz müzake
relere devam edelim. 

.arkadaşlar, ben petrol işinde olduğu gibi, 
araştırma konusunun genişletilmesi için Baş
kanlığa daha evvel bir takrir verdim. Eğer im
kân verirseniz bu görüşleri izah edeceğim. 

Türkiye'de Müslüman olmıyanlara kam 
mezhep kavgası olmadığı halde norrden çıkı
yor bu oby? Bunun sebebi üzerinde dur
malıyız. Türk tarihini tetkik ediniz, din yü
zünden Türkiye'nin hudutları dâhilinde Hris-
tiyanîara karşı kavga olmamıştır, telânı aram
daki. bu kavganın sebebi nedir? Elbette Msr.E-
lisin parmak koyacağı bir mühim mesel© var
dır ort.aIfr.ta. 

İkincisi; arkadaşlar siyasi mücadelenin ne
reye kadar gideceğini bizim tarihimiz gösteri
yor. Taht için kardeş katli caizdir, diye şehza
delerin mezariyle karşı - karsıyayız. Eğer siya
set. pazarına mezhep ihtilâflarını getirmek is-
tiyen gayretler varsa Parlâmentonun, bu gay
retleri köklemok için, karşısına çıkması lâzım
dır. Onun için arkadaşlar, bu mesele zannedildi
ği gibi, Elbistan olayları değildir. Müsaade 
ederseniz, iki satır takririmi okuyayım: «Tür-
kiyede, değil islâmlar arasında mezhep kavgası, 
başka dinde olanlarla inanç savaşı olmadığı hal
de son zamanlarda böyle bir buhran havasının 

esmesinin sebepleri nedir?» Parlâmentonun bu
nu araştırması lâzımdır. Hükümet araştırması 
bu işde kâfi gelmez. Çünkü Hükümet kendisine 
göre kanunların sınırı içerisinde araştırmasını 
yapar. Ama, bir r^ün gelir de Parlâmento kaani 
olursa, mevcut kanuni mevzuat kâfi gelmezse 
millî bütünlüğü bozacak hareketlerin karşısına 
elbette çıkacaktır. 

2. Bu yolda siyasi maksatlarla yapılan ic 
tahrikler var mıdır? Parlâmento bunun üzerine 
eğilmelidir. Bunun konuşulması lâzımdır, bu 
araştırmayı müspet mânada ele almak lâzım
dır. Bıı yolda dıştan n;cİQn tahrikler var mıdır? 
Bunu araştırma Parlâmento için vazifedir. Onun 
için sizlerden rica ederim, fikirlerimizi izah et
mek imkânını veriniz. Parlâmento araştırmasını 
müspet olarak kullanalım. Derdi ortaya koyalım 
devasa merinde Meclis, partiler, kargı karsıya 
değil, yan yana gelelim, bir komisyon kuralım, 
bu dertlerin devasını bulalım. Bunun için de 
üTÜıaade ederseniz bu meseleye, benden ev
vel konuşan doktor arkadaşım gayet dikkat
lice neşter vurdu, hepimiz fikirlerimizi söy-
liyelim, bir kifayet mekanizması içerisinde bu 
müzakereleri askıda bırakmıyalım, Türk millî 
bütünlüğünü bozmak için gayretler hangi 
noktadan gelirse gekin, içişleri Bakanı gibi, 
buradaki milletvekillerinin hepsi karşısmda-
dıv. Fakat; yara varsa askıda bırakmıyalım, 
üzerino merhem sümıiyelim, deşelim, işin ted
birini Millet Meclisi olarak getirelim Parlâ
mentoya, hükümet vazifesini yapar, Parlâmento 
vazifesini yapar, efkârı umumiye aydınlanır, 
salim bir noktaya varılır. Lütfen kifayet tak-
rirmi veren arkadaşım, takririni geri alsm, nok
ta?. nazarlarımızı ifade etmeye imkân bırakıl
sın. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Yeterliği Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi konunun esasını oyunuza sunacağım. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Son 
milletvekilinindir. 

sez 

BAŞKAN — Konuştu efendim. Sayın Cev
det Aykan, son söz milletvekilinin kaidesine 
göre konuştu. Çünkü söz sırası onundu. 

HÜSEYİN BALAH (Ankara) — Ama, şah
sımızı hedef alarak ithamlarda bulundular. 
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BAŞKAN — O ayrı bir talep Efendim. 
Müsaade buyurun onu yine yaparsınız. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, El
bistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması açıl-
masmr, dair önergesini oyunuza sunuyorum. 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Evet simdi Meclis araştırması açılması ta
lebi reddedildiğine göre, Sayın Tahtakılıç'm bu 
araştırmanın genişletilmesi yolundaki önergesi 
de muameleye bittabi konulmuyor efendim. 

Şimdi Sayın Kemal Nebioğlu siz grupunuza 
sataşma olduğunu söylediniz, bunun takdiri için 
lütfen ifade buyurun. Ne bakımdan sataşma 
oldu? 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
içişleri Bakanı «nerde anarşi varsa oradadır
lar, nerde bozgunculuk varsa oradadırlar» di
ye iftirada bulundular. 

BAŞKAN — Buyurun,, yalnız bu ifade et
tiğini;; hususlara cevap olmak üzere. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Elbistan olay-
lariyle ilgili Meclis araştırma önergesinin mü
zakerelerinde Yüce Meclise izahat veren Sa
yın içişleri Bakanı bir paragraf içinde «Tür
kiye işçi Partisi anarşi nerede ise oradadır
lar, nerede bozgunculuk varsa oradadırlar» de
diler. Bu iddiaları şiddetle reddederiz. 

Türkiye İşçi Partisi... (A. P. sıralarından 
«yalan mı?» sorusu) Elbette yalan. Türkiye İş
çi Partisi yurdun ve milletimizin huzur için
de, birlik ve beraberlik içinde olmasından ya
nadır. Esas tefrikayı, böylesine genel itham
lar yapıp milletimizin huzur ve sükûnunu boz
ma yoluna gidenler yapmakta, Elbistan olay
ların?. benzer olaylar cereyan etmektedir. 
Bunun gerçek sebebine inmek, bunu bir rea
lite olarak kabul edip çözüm yollarını Anaya
sa içinde bulmak lâzımdır. Yoksa, genel itham
lar savurmakla bu meselelere ne çözüm sağ
lanabilir, ne de iddialar tarih huzurunda ge
çerli olabilir. Kaldı ki, bu gibi olayların de
rinliklerinde sosyal ve iktisadi sorunlar yatmak
tadır. Meseleye bu açıdan bakılmadığı için de 
bugüne kadar çözüm getirilememiştir. Açık
lık ve kesinlikle tekrar ifade edelim : T. i. P. 
ve mensupları yurtta huzurdan yanadır, me

selelerimizin de demokratik nizam içinde çö
zülmesinden yanadır. Anarşinin de karşısm-
dadır, bu kesinlikle böyle bilinmelidir. 

BAŞKAN — Şimdi gündemin diğer... 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş

kan, bana hak tanımadınız. 
BAŞKAN — Af edersiniz, efendim siz de lüt

fen ifade buyurun sataşmanın hangi nokta
da olduğunu?... 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Hâdiseler 
alt?, ay önce vukua gelmiş, muayyen art dü
şünceler, hususi maksatlar dile getirildi, ifa
delerden son derece elem duyduğumu ifade 
ediyorum, diyorlar... 

BAŞKAN — Size bir sataşma değil efen
dim bu, size hitaben de söylendiğine kaani deği
lim bunun. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — İsmimden 
bahsettiler, Hüseyin Balan'm önergesinde dedi. 
ifadelerinde art düşüncelerden bahsettiler... 

BAŞKAN — Efendim, benim takdirime gö
re.... 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Bâzı şey
ler söylemek istediler dedi.. 

BAŞKAN — Tamam, dedi... «Bası. şeyler söy
lemek istiyor, bunu ifade edemiyor» dedi, bu
nu- da kötü mânada almayın. Yani «Sakınca
larını biliyor da söylemek istemiyor» dediler. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Cevap ver
mem lâzım, ismimden bahsettiler. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun 
anladım talebinizi. Başkanlığın kanaatine ve 
görüşüne göre Sayın içişleri Bakanının ifa
desinde size bir sataşma yoktur. Bu itibarla 
söz vermiyeceğim. Ama direnme hakkınızdır, 
eğer direniyorsanız oya sunarım. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Direniyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, vâki görülmeye Yü
ce Heyetiniz ıttıla kesbetti. Arkadaşlarımız sa
taşma vardır diye direniyor. Başkanlık Di
vanı bu kanaatte değildir. Sataşma olduğunu 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Meyva ve sebze yetiştiren Antalya, Mersin, 

Bursa gibi vilâyetlerimiz de bu ürünlerin fi
yatlarının çok düşük olduğu, buna rağmen 
alıcı bulamadığı için ya ağacında çürümeye 
terk edildiği veya denize döküldüğü har gün 
gazetelerde okuduğumuz ve yakından bildiği
miz gerçeklerdir, özellikle istanbul'da son za
manlarda meyva ve sebse fiyatlarını yüksek 
tutmak amaoiyle hor gün binlere a ton sebze ve 
meyvanm, belediyenin ve Hükümetin gözü 
önünde insafsızca Halic'e döküldüğü üzüntü 
ile görülmektedir. 

İzmit'te kilosu 50 kuruşa satılan biber, is
tanbul'da 250 kuruna satılmaktadır. Bursa'nın 
güzelim şeftalileri kilosu 10 kuruştan alıcı bu
lamaz, aynı şeftalinin kilosunu 350 kuruştan 
aşağı almak mümkün değildir. Diğer bütün 
meyva ve sebzelerimiz de aynı durumdadır. 

Allah'ın, dünya üzerinde yalnız Türk Mil
letine bol bol ihsan ettiği nimetleri böylece 
bir taraftan çürür, dökülür, atılır ve yetiştire
ne bir fayda sağlamaz, onu borçtan kurtarmaz
ken, diğer tarafta milyonlarca insan, dar ge
lirli vatandaş çoluk çocuğu ile birlikte bu ni
metleri tadamamanın hasreti içinde kıvranmak
tadır. Koca bir milletin bu varlığından fayda
lanarak milyonlar kazananlar ise bir avuç vur
guncudur. Yiyemi yenin, yiyebilene düşmanlık 
hissi taşıması bundandır. Servet düşmanlığı 
bundan doğmaktadır. Bir hükümetin ve onun 
başında bulunan zatın en bellibaşlı görevi bu 
düzensizliği düzeltmektir. Yoksa bunlara sırt 
çevirip (fukaralık edebiyatı yapıyorlar) diye 
gerçeği söyliyenieri ve bu düzensizliğin düzel
tilmesini istiyenleri bozgunculukla suçlıyanlar 
dalâlet içinde yüzen gafillerdir. 

Bir memleket ki, her türlü tabiî gıda mad
desi zenginliğine sahiptir. Fakat bozukluğu se
bebiyle milyonlarca insan bunun hasretini çek
mektedir; bir memleket ki, halkın çoğunluğu 
bolluk içinde açtır, o memlekette ne demokra-
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siden, ne iktisadi düzenden bahsetmeye imkân 
yoktur. 

İstanbul'da evine haftada bir kilo meyva 
alaınıyan binlerce -aç insanın gözü önünde, fi
yatları düşürmemek maksadiyle, tonlarca seb
ze ve meyvanm denize dökülmesi sadece bir 
suç değil en büyük cinayet, en büyük ihanet
tir. Bu gibi hallerde ilgili ve yetkili makamlar 
neden bu cinayete el koymaz ve denize dökü
lecek mallan Kızılay'a teslim edip fakir hal
ka parasız dağıtmaz? Bunu yapmak, beş yıllık 
plânı yürütmekten daha mı güç bir iştir? 

İşin diğer acıklı bir tarafı daha vardır. İs
tanbul'un Halici, bir zamanlar dünya üzerin
de güzellikte eşi olmıyan bir tabiat harikası 
idi. (Altın Boynuz) bütün dünya dillerinde ef
saneleşmiş, bir tarihin debdebe ve saltanatının 
sembolü olmuş, şairane güzslliklcri sinesinde 
toplamış bir Cennet köşesi idi. Bugün elimizde 
ne hale geldi? Horgün buraya dökülen tonlar
ca patlıcan, biber, domates ve çeşitli meyva-
larla burası istanbul'un en büyük ve kötü ko
ku neşreden bir çöplüğü, bir pislik ve mikrop 
yuvası olmuştur. Sonra bu halimize bakmada)! 
Türkiye'yi turist Cenneii yapma iddiasına kal
kışıyoruz. Sayın Başbakan geçen hafta İstan
bul'da gazoz ve kolonya fabrikasına varıncaya 
kadar birçok tesisleri işletmeye açtı ve nurlu 
ufuklardan bahsetti. Acaba yolu Haliç'ten geç
medi mi? Bu yürekler acısı manzarayı görme
di mi? 

Nebice : Senelerden beri devam eden bu dü
zensizliğe şimdiye kadar ne belediyeler ve ne 
de hükümetler etkili bir tedbir alamadığına 
göre konu ile Millet Meclisinin ilgilenmesi ve 
mahallinde yapılacak araştırmalarla bu düzen
sizliğin nedenlerini ve tedbirlerini ortaya koy
ması kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu bakımdan 
Yüce Meclisçe iki ay süre ile incelemeler yap
mak üzere 17 kişilik bir araştırma komisyonu 
kurulmasını ve lüzum göreceği yerlerde araş
tırmalarım yaparak Türkiye'nin sebze ve mey
va ürünlerinin yurt içinde ve dışında değer
lendirilmesi için ne gibi tedbirler alınması lâ-
zımgeldiği hakkındaki görüşünü bir rapor ha
linde bildirmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 
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BAŞKAN — Sayın özarda buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Saym Baş

kan, sayın milletvekilleri; maruzatım gayet 
kısa olacaktır. Çünkü konu hepinizce bilinen 
32 milyonluk Türk Milletinin acısını, ıstırabını 
çektiği bir konudur. 

Sözüme başlarken bir noktaya kısaca temas 
etmek isterim. Bugün gündem dışı bir konuş
ma yapan arkadaşımız meclis gündemini dol
duran meclis araştırmalarının ve genel görüş
melerin lüzumsuzluğundan bahsettiler ve bu 
meclis araştırması ve genel görüşmelerin ka
nunların görüşülmesine engel olduğu şikâyetini 
ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, konu ve şahsan 
benim getirdiğim diğer araştırma konuları, ge
nel görüşmeler memleketin en hayati meselele
rine inhisar etmektedir. Asla küçümesenecek ni-
teliîste değildir. Saniyen meclisin açıldığı gün
den itibaren bundan bir hafta evveline kadar 
meclis gündeminde tek bir kanun yoktu. Ko
misyonların vaktinde teşekkül etmemesi, vazife 
taksimi yapılamaması dolayısiyle şayet günde
minde bu genel görüşmeler, meclis araştırmaları 
bulunmamış olsaydı bir ay her gün toplanıp bir 
hafta sonra toplanmak üzere talik edilecek ve 
bu mecliste hiçbir şey görüşülmiyecekti. Hiç ol
mazsa boş geçecek olan zamanda memleket me
seleleriyle ilgili konular üzerinde konuşulması 
memlekete büyük faydalar sağlamıştır ve sağiı-
yacaktır. 

Şimdi esas mesele 32 milyonun beslenme-
siyle ilgili çok önemli bir konudur,. Ne hazin 
bir tesadüftür ki, bu meselenin konuşulacağı 
bugün Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Vedat Âli Özkan'ın bir toplantıda yaptığı ko
nuşmasını dün gece radyolardan işittik ve bu
gün gazetelerde okuduk. Bugünkü Hürriyet ga
zetesinden Saym Bakanın beyanatını aynen bu
rada okuyacağım: «Türkiye Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumu tarafından düzenlenen 
besin sinıpozyonıunda bir konuşma yapan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Vedat Âli Öz
kan yaşları altı ay ilâ dört yıl arasında olan ço
cuklarımızın yüzde 25 ilâ 35 i genel beslenme 
yetersizliğinden dolayı büyüme ve gelişme geri
liği göstermektedirler. Yetersiz beslenme se
bebiyle beyin gelişmesi geri kalan beden, akıl 
ve zekâ güçsüzlüğüne uğrıyan nesillerle kalkm-
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mamızı, istenen hıza ulaştırmamız mümkün de
ğildir.» 

Bu ifade ve beyan şayet benim tarafımdan 
bugün burada söylenmiş olsaydı büyük bir 
mübalağa yapmış olmakla suçlanırdım. Ancak 
bu beyan daha dün iktidarın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı olan Saym Vedat Âli Özkan'ın 
ifade ettiği bir gerçektir. Ne acıdır ki, her tür
lü beslenme maddelerinin bol olduğu memleketi
mizde, çocuklarımızın yüzde 25 ilâ 35 i gibi bü
yük bir orantısını teşkil eden kısmı beslenme 
yetersizliği yüzünden zayıf kalmakta ve bu cı
lız nesille ülkenin kalkınmasının mümkün oî-
mıyacağı ifade edilmektedir. İşte üzerinde dur
duğum konu bütün Türk Milletinin istikbaliyle, 
bekasiyle ilgili o derce önemli bir konudur. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de birtakım 
müesseseler kurulur, Bakanlıklar kurulur, teş
kilâtlar kurulur, teşkilâtlandırmalar kurulur, 
fakat bunların hiçbirisi maalesef müsbet sahada 
verimli çalışma yoluna gidemez. Bugün 2,5 mil
yon nüfuslu israilde 120 tane ziraat okulu vardır, 
ziraat koleji, yüksek okulu, teknik okalu, bahçı
vanlık okulu ve savresi. Ve her köyde bir ziraat 
teknisyeni mevcuttur. Her köyün ziraat teknisye
ni sabahtan akşama kadar köylüyle birlikte tarla
larda çalışır, ona modem ziraatin usullerini, ve
rimi artırmanın jrollarmı öğretir. Bizim mem
leketimizde vaktiyle har vilâyete şâmil birer 
bahçivanlık ve sebzecilik okulu kurulması için 
bir kanun çıkarılmıştı. Bundaki maksat ve gaye 
her bölgede hali vakti iyi olan ailelerin çocuk
ları toplanacak, bu okullarda yetiştirilip bun
lar kendi köylerine iade edilmek suretiyle köy
lerimizde -teknik ziraat, balınıvanlık, sebzecilik 
usulleri öğretileceği. Bir müddet bu okullar 
çalıştı, fakat ondan sonra içine politika girdi, 
falan memurun çocuğu, filân memıvean evlâdı 
diye buralara birtakım km^eler sokuldu. On
dan sonra «efendim, bunlara orta okul dere
cesinde muadelet lanınsın» denildi, kanun çıka
rıldı. Burada:.! çıkanlar artık ziraatçı değil, me
mur olma yolara gitti ve bu hayırlı, güzel mües
seseler kötü tatbikatla dejensre oldu. 

İkinci Beş Yıllık Plân, memleketimizde bü
tün teknik ziraat okularmı ilk oku! üzerindeki 
okulları tamamen kaldırma yoluna gitti. 2,5 
milyonluk tsrailde 120 tane ziraat okulu var
ken, halkının % 73 i köylü ve çiftsi olan Tür-
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kiye'de ziraat okulu adedi bugün 5 - 10 adede i elmaların çürüdüğünü, para etmediğini, satıl 
inhisar etti. Biz bu haliminle memleketi, zirai 
bakımdan kalkındıracağız iddiası içinde bulu
nuyoruz. Bu, çok bos bir hayaldir, muhterem 
arkadaşlarım. 

Komşularımızdan birkaç örnek vereyim: is
panya, Orta Avrupaya ihracettiği narenciyeden 
senede 100 milyon dolar, yani 1 milyar Türk Li
rası, şu küçücük israil ise 50 milyon dolar, yani 
500 milyon Türk Lirası para almaktadırlar. 
Türkiye'nin Güney kısımları, iklim şartları ba
kımından, Güney ispanya ve israile pek ben
zemesine rağmen biz bu imkânlardan fayda
lanamamakta, verimimizi gereği gibi artırama-
maktayız. 

Türkiye'nin narenciye istihsali 376 bin ton 
olarak tahmin edilmektedir. Sen olarak elime 
geçen bir istatistik cetvelinden aldığım rakam
lara göre limon 84 500 ton, portakal 310 bin 
ton, mandalin 50 bin ton, turunç 7 800 ton, 
Greyfurt 3 500 ton olmak üzere 455 800 ton 
olarak tahmin edilmektedir. Halbuki ispanya'da 
normal istihsal 1 milyon 600 bin ton olup bu
nun % 60 ı ihracedilmekfcedir. Yani, bizim is
tihsalimizin üç mislinden fazladır. Bu he
saba göre, Türkiye'nin istihsal ettiği narenciye 
ve bunu da diğer mey/a ve sebze ile kıyaslar
sak ancak Türkiye'nin ihtiyacını bile karşılı-
yacak durumda değildir. Bugün mey/a ve sebze 
Anadolu'nun her yerine, her köyüne ulaşabil
me imkânını elde edebilmiş olsa Türkiye'nin is
tihsali kendi halkını beslemeye yeterli değildir. 
Biz bu istihsali gerektiği rakama çıkarına yo
luna gitmeden ihracat imkânları araştırıyoruz 
ve bunu da beceremiyoruz. Bu gün bizim sebze 
ve meyvadan ihracatımız gülünç denecek ka
dar küçük rakamlar göstermektedir. 

Kalkınma plânının 1967 yılı tarım sektörü
ne ait yatırımları incelediğimizde görülür ki, 
üretimi bilhassa iç ve dış pazarlarda değerlen
dirmeye yarıyan faktörlerden muhafazaya so
ğuk hava depolarına, anbalaj ve paketleme ev
lerine, frigorifik tesisat ve nakliyata, iç ve dış 
haberleşme araçlarına ve tesislerine yer verilme
miştir. Altı senedenberi, şu Parlâmentoda bu
lunduğu süre içerisinde hor sene müstahsil böl
geden birçok arkadaş gündem dışı söz almış, 
konuşmuştur. Birkaç gün evvelde Sayın Ruhi 
Soyer gene söz aldı, bölgesindeki, vilâyetindeki 

maiığmı dert olarak ileri sürdü. Altı ssnoden-
beri bu gibi şikâyetleri buradan çok dinledim. 
Fakat, maalesef şimdiye kadar bunları hallede
cek tedbir alınamadı. Geçen gün Sayın Ticaret 
Bakanı, Sayın Ruhi Soyer'in elma konusuna 
cevap verirken soğuk hava deposu ve sairenin 
yapılacağı vaadinde bulundu, ama bunların hiç
bir zaman tedbiri evvelden alınıp gcreekleştiril-
msz, Şikâyetler yükseldiği zaman «alıyoruz, 
yapıyoruz» diye söylenir, seneler geçer ve gene 
aynı yerde sayarız, Yaptığımız bir kaç tesis 
de göz boyamaktan başka bir işe yaramaz, mem
leketin gerçek derdine, dâvasına deva olmaz. 

Şimdi, bir konuşmasına Sayın Basbakanin 
temas ederek bâzı gerçekleri ortaya koyacağım: 

Başbakan bir konuşmasında «memleketin zi
rai kaynakları tamamiyle işletildiği takdirde dış 
memleketlerden borç almaya lüzum kalmıya-
caktır» demişti. Bu, güzel, yerinde bir söz. De
rnek İd, bizim zirai kaynaklarımız o kadar zen
gindir ki, biz bunları işletme imkânına kavuş
tuğumuz gün Türkiye'nin artık dış memleket
lerden borç almasına lüzum kalımyacaktır. Pe
ki ama, bu zirai kaynaklarımızı geliştirmek 
için ne yapıyoruz? Maalesef hiç. Bu gün İz
mir'den Hatay'a kadar uzanan sahil boyunda 
Dünyanın en güzel turistik bölgeleri ve Dün
ya'nın en iyi narenciye sahaları olmaya elve
rişli yüz binlerce dönüm arazi boş durmakta
dır. Meselâ; izmir'in karşısındaki Karaburun'da 
en iyi cins narenciye, en güzel sofralık üzüm vo 
zıytin yetiştirmeye müsait 10 bin dönümlük 
arazide yalnız arpa ekilmektedir, öğrendiğime 
göre Hazineye aidolan bu arazi bir şahıs ta
rafından fuzLilen işgal edilmek suretiyle ihti
laflı hale getirilmiş bulunmaktadır. 

Dip burunda ela çok kıymetli araziler bom
boş durmakta ve buraları Yunan adalarından 
gelen kaçakçılara yataklık vazifesi görmekten 
başka bir işe varamamaktadır. Seferihisar sa
hilleri de bu durumdadır. Halbuki buralara Ke
ban barajının inşası dolaysiyle yersiz, yurtsuz 
kalan 30 bin vatandaşımız ve ayrıca orman 
içinde kalkındırılması mümkün olmıyan bâzı 
orman içi köylerimiz halkı yerleştirildiği, tek
nik ve malî yardım yapıldığı takdirde buralar
da çok kısa zamanda meyvacılık ve sebzecilik 
bakımından birkaç Türkiye yaratılması müm-

— 552 — 



M. Meclisi B : 17 15 . 12 . 1967 O : 1 

künclür. Bunu yaptığımız gün Yunan adalarına 
karşı da bir savunma kurmuş oluruz, arkadaş
lar. Bu sahillerde en güz d yerlerimiz bomboş 
ve en çok istifade edilecek yüz binlerce dönüm 
arazimiz işe yaramaz halde durur, diğer tarafta 
binlerce vatandaş bulunduğu orman iri köyün
de veyahut yapılan baraj dolayısiyle arazisin
den çıkarılması karşısında ne yapacağını şaşırır. 
Derhal bir plân yapıp, bunları derleyip topar
layıp buralara yerleştirmek, onlara malî im
kânları sağlamak, bütün teknik organlarımızı 
seferber etmek suretiyle kısa bir zamanda ge
rek oralara yerleştireceğimiz vatandaşları, ge
rekse memleketi kalkındırmak ve buraları bir 
cennet haline getirmek yollarına maalesef git
meyiz. 

Bunların çıkar yolu, muhterem arkadaşlar, 
halen dağınık düzende olan ve maksada uygun 
çalışmıyan zirai kooperatif ve ortaklıkların 
bünyesinde lüzumlu ıslahatın yapılmasını sağ-
hyarak, bunların çiftçi için faydalı hale geti
rilmesini temin etmek, sonra da çiftçinin ye
tiştirdiği ürünü, yine çiftçinin yararına değer
lendirmek suretiyle onun ekonomik varlığına 
hizmet edecek nitelikte pazarlama kooperatif
leri teşkilâtının kurulmasını gerçekleştirmek 
lazımdır. Bugüne kadar maalesef memleketi
mizde bu pazarlama kooperatiflerinin kurulma
sı haklımda hanüz hiçbir gayret ve faaliyet 
yoktur. Bu nevi kooperatifler sayesinde Ho-
lânda, Danimarka, İngiltere, İsviçre, İsrail, 
italya Batı - Almanya ve Yunanistan çiftçisi, 
yetiştirdiği ürünün pazarlardaki perakende fi
yatının % 60 - 85 i gibi büyük bir kısmım ken
disine mal etmektedir. Bu teşkilât sayesinde 
üretici ile tüketici, bir bakım aracılara lüzum kal
madan, pazarda doğrudan doğruya temas et
mek imkânını bulmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, düşününüz Avrupa'
nın kalkınmış bütün memleketlerinde pazarda 
manavda satılan meyvanm, sebzenin 1O0 kuruş 
ise fiyatı, 100 kuruşun 85 kuruşu doğrudan 
doğruya üreticinin keserine giriyor. En azın
dan 60 kuruş. En az düşük olarak bâzı mem
leketlerde % 60 ı kesesine giriyor, % 40 dır 
diğer masraf, kâr ve saire. Fakat geliniz bu
nu bizim memleketimizdeki tatbikatla uygula
yınız. Şeftali zaman olur, Bursa'da 10 kuruş 
15 kuruşa alıcı bulamaz. Fakat Muş vilâyeti

ne git, Muşlu vatandaşım şeftali yiyemez, en 
ucuz zamanında kilosu 5 liradan aşağı düşmez. 
O da mahdut bir sayıda gelir, köylere gitmez. 
Demek ki, bir tarafta yetiştiren vatandaş, on
dan bir fayda göremezken, diğer tarafta büyük 
bir vatandaş kütlesi bu meyva ve sebzelerin 
gıdasından faydalanmak imkânından tamamen 
moiûrum bulunmaktadır. 

Sonra bu kooperatiflerin şu faydası vardır; 
pazar yerlerinden uzak olan köylü, müstahsil 
tek basma hiçbir şey yapamaz. Nihayet yetiş
tirdiği az çok meyva ve sebzesini merkebine 
veyahut da diğer bir vasıtaya koyup pazara ka
dar götürmesi suretiyle karşılığında eline geçe
cek para, mahallinde eline geçecek para, müs
tahsilin en iptidai ihtiyaçlarım dahi karşılamı-
ya yetmez. Bu bakımdan fertlerin tek tek bu 
meseleyi halletmeleri ve bir taraftan üretici 
olup diğer taraftan onun satışını sağlamaları 
imkânı yolrtur. Bunlar olmayınca küçük çift
çiler pazarlarda komüsyoncular, kabzımallar ve 
toptancı alıcılar gibi aracıların spekülatif dav
ranışlarına, kredi işlerinde ele tefecilerin insa
fına terk edilmiş olurlar. Memleketimizdeki 
gerçek budur. Mevvasmı, mahsulünü idrak 
edebilmesi için ihtiyacı olduğu sermayeyi, kre
diyi, parayı tefeciden alır ve onun altından ko
lay kolay kalkamaz. Satmaya götürdüğü za
man da aracımın, komisyoncunun, toptancının 
eline düşer, elinden bedava alınır, ucuz alınır, 
istihlâk yerlerinde yüksek fiyatla satılır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün en ufak ka
sabalara varıncaya kadar tatbikat şu: Köylü 
vatandaşın az bir mrhmlü var, bunu satmak 
için pazara gelir, fakat satamaz. İlle toptan
cı haline gidecek, orada belediyenin hissesini 
öcliyecek, oradaki bir komüsyoneuya düşük fi
yatla satacak. Yani pazara götürüp bunu sata
maz. 

Muhterem arkadaşlar, bütün Dünya bunu 
halletmiş, aradan bu aracıları kaldırmış, köy
lüyü, müstahsili kooperatifleştirmek suretiyle 
müstahsili doğrudan doğruya müşterinin, alı
cının karşısına çıkarmanın yolunu bulmuştur. 
Türkiye'de 32 milyon insan bunun ıstırabını 
acısını çektiği halde biz 32 milyonun menfaati
ni değil, birkaç bin tane aracmm, komüsyoncu-
nun, toptancının menfaatini göz önünde tutarak 

- 553 — 



M. Meclisi B : 17 15 . 12 . 1967 O : 1 

öteki büyük kütlenin menfaatini sağhyacak 
tedbirleri almakta ihmal gösteririz. 

Birçok yerlerden mektuplar aldım, koope
ratifler kurduk, her şeyi yaptık, İstanbul Be
lediyesine, Ankara Belediyesine müracaat ettik. 
bize orada kooperatifimiz namına yetiştirdiği
miz mahsulü satmak için bir yer temin ediniz, 
dedik, hepsinden ret cevabı alıyoruz, diyorlar. 
Çünkü, bütün büyük şehirlerde toptancı hal bi
naları ndaki yerleri muayyen bir grup elde et
miş, tutmuş, bunlar gangaster gibi, icabında ci
nayet işlemeyi dahi göze alarak kimseyi sokmu
yor, bu büyük kârlı işi kimseye vermiyor. Hep
sinin altında en pahalı ne lüks otomobiller var
dır, en lüks yerlerde istirahat içinde yaşarlar, 
fakat Devlete verdiği vergiye bakarsanız en 
mütevazi bir memurun verdiği vergiyi dahi 
vermezler. Ve biz hâlâ bu düzende bu meni-
loketi kalkındıracağız iddiasında bulunuruz, 
olmaz arkadaşlar böyle şey. 

Vaîrtiyle Türkiye'de istanbul'da Meyve ve 
Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği diye 
bir kooperatif kurulmuştu, MSB adında. Fa
kat kısa zamanda gayesinden uzaklaştı, türlü 
suiistimallere sahne oldu. Tevziat zamanında it
halâtçı olarak bakanlıkça vazifclendirildiği için 
gayesini tamamen kaybetti ve sonunda infaîsah 
ederek tasfiyeye tâbi tutuldu. Meyve ve Sebze 
Tarım Satış Kooperatifi diye birlik kurulur, ora
ya birtakım açıkgözler geçer, bakaııbk içeri
sinde birtakım insanlarla anlaşır, tamamiyle 
müstahsilin malını alıp değerlendireceği yerde, 
bu defa kalkar; karaborsada cam var, karabor
sada şu var, onları ithal etmek müsaadesini alıp 
gayesinden uzaklaşır, birtakım insa-ûar bir
takım daîaveralar çevirir ve nihayet bu güzel 
müesseseleri batırırlar giderler. Bizim koope
ratiflerimizin yapamamasının sebeplerinden bi
risi budur. 

Sözlerimi fazla uzatmayacağım, burada kese
ceğim. Şayet bir Meclis araştırmasına karar 
verirseniz, muhterem arkadaşlar, memlekete 
büyük hizmet etmiş olacaksınız. Şunu arz ede
yim; şayet, böyle bir komisyonun kurulmasına 
karar verirseniz, vereceğim ek bir takrirle bu 
seçilecek komisyonun yalmz yurt içinde değil, 
hiçolmazsa isviçre veya Batı Almanya gibi ülke
lere gidip oralarda bu işlerin nasıl halledildiği
nin oralarda bu aracının nasıl kaldırılıp nasıl 

teşkilâtlandırıldığının ve müstahsilin elde et
tiği mahsulün pek az bir farkla doğrudan doğ
ruya müşteriye ne surette intikal ettiğinin 
tetkik edilmesini de istiyeceğim. Komisyon 
bunları mahallinde tetkik edip bir rapor verirse 
memlekete çok büyük faydaları olacaktır. Çün
kü, bizim memleketimizde birtakım bakanlık
larda birtakım teşkilât vardır. Bunlar bu işler
le meşgul.görünürler. Her sene bir sürü heyet
ler gönderirler Avrupa'ya, bu işleri tetkik 
için. Muhterem arkadaşlar, bunlar tamamen bu 
müesseseleri birer arpalık haline getirmişlerdir. 
Yaptıldan tetkiklerin hiçbir faydası yoktur, 
getirilen raporlar bir işe yaramaz, tatbik edil
mez. Her sene yeni heyet gider, yeni rapor 
hazırlar, rapor rapor üzerine birikir. Bina
enaleyh, bu milletin en büj/ük dâvası olan, 
32 milyon insanı yakından ilgilendiren, gıda
sını ilgilendiren bu konuyu çok rica ederim, is
tirham ederim, bu Meclis memleketin anadâva-
lanndan, köklü dâvalarından birisi olarak ele 
alsın. Bunun memleket içinde ve memleket dı
şında gerekli etüdünü, tetkikini yapsın ve 
memleketimize gerek istihsalin artırılması, ge
rekle pazarlamanın yapılman için ne gibi ted
birler alınması lâzım geldiğini ortaya koysun. 
Bu iş Hükümet işi değildir, muhterem arkadaş
lar. 44 senelik Cumhuriyet devrinde daima 
Hükümet meşgul olmuştur bu işlerle. Fakat 
Hükümet mekanizması içersinde birtakım te
şekküller bu işleri daima kendi şahsi çıkarlarına, 
menfaatlerine yontmuşlardır ve milletin menfa
atine olarak bugüne kadar bir şey ortaya koy
mamışlardır. Şayet gerekirse ve Sayın Bakan 
temas ederse bakanlığı içersinde bâzı teşkilâ
tın ne şekilde çalıştığını ve bu işlerin nasıl is
tismar edildiğini de aynyeten ifade etmeye 
çalışacağım. 

Sözlerime burada son verirken, bu önemli 
konu üzerinde sayın milletvekillerinin gerekli 
alâkayı, ilgiyi göstereceklerine inanıyorum, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. t. P. Grupu adına Sayın AJi 
Karcı. 

Sayın Çataloğlu, sizin görüşmeniz şahsınız 
adına mı, grup adına mı? 

İSMAİL ÇATALOĞLU (îçel) — Grup adı
na. 

— 554 — 
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HİLMİ İNCESULU (Çorum) —Sayın Baş
kan, ben de sliz istemiştim. 

BAŞKAN — Kayıtlı efendim, ikinci olarak 
siz geliyorsunuz. 

T. i. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (Ada 
na) — Sayın Başkan, cayın milletvekilleri; Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince sebze konu
sunda bir Meclis araştırması istemi hususunda 
T. i. P. Meclis G.rupunun görüşlerini sunmak 
itsere huzurunuza geldim. 

Müsaadenizle Süslerime bir anımla başlamak 
istiyorum. Ekim ayı içinde Malatya'nın bir kö
yünde geceledim. Köy genellikle fasulye ve el
ma yetiştiren bir köydü. Sabahleyin bahçeyi 
gezmeye çıktığınrada ağaçların altında tonları 
bulan elmalar gördüm. Sordum; «Neden sat
mıyorsunuz, Bu sene bereketli, yüzünüz gülecek 
artık.» dedim, köylüye. Güldü; «Evet yükü
müz gülecek, ama bizden önce bizim ortağın 
yüzü gülecek,» dedi. «Ortağınız mı var?» diye 
sordum; «Elbette ortağım var.» dedi. «Kim 
ortağınız?» dedim. «Vallahi ortağı tanımıyo
rum,» dedi. «Benim ortak şehirde oturur, bia 
on yıl sürece didiniriz, ağam yetiştiririz, mey
veyi meydana getiririz, ama şehirde bir adam 
oturur, halde, bıyıklanın burar, kahvesini içer, 
nargilesini fokurtatır ve elma satımına sıra gel
diği vakit, gelh' bizim kazancımıza ortak olur,» 
dedi. Ben dedim İd; «Peki kaça satılacak bu 
yıl elma.?» «Vallahi bilmiyorum,» dedi, «Onu, 
benim ortak bilir, fiyatmı o tâyin ve tesbit 
eder.» 

Bu düşende bu mekanizma böyle çalışmıyor 
mu bütünüyle? Zoytroi kim yetiştiriyor? Köylü. 
Ayçiçeği tohumunu kim yetiştiriyor? Köylü. 
Pamuğu kim yetiştiriyor? Köylü. Ama fiya
tım kim tesbitediyor? Köylünün kendisi değil. 
borsa, tüccar tesbit ediyor. Peki, tüccar yetiş
tirdikten sonra, yetiştirip, yetiştirdiğim sats-
ııaldıktan sonra köylünün, yâni zeytinin zeytin
yağını çıkardıktan, pamuktan kumaş dokuduk
tan sonra fiyatını kim tesbit ediyor? Madem ki, 
köylünün çıkardığı inalın fiyatmı tüccarın ken
disi tesbit ediyor, e, müsaade etseler de köylü 
ne. onun yetiştirdiği, onun ürettiği, onun ima! 
ettiği malın fiyatmı tesbit etse olmaz mı? Hayır 
olmaz. Çünkü düşenin gereği bu. işte arka
daşlar bunun iindir ki, bu düzende aracılar 
ucuza aldıkları oranda ve ucuza alıp pahalıya 

sattıkları oranda kâr ederler ve bunun için de 
gaye vasıtayı meşru talar, kalkar alivre alış 
yapav, kalkar faize para verir ve malını bekle
tir, ondan sonra yüzde yüz, yüzde iki yüz ka
zanç temin eder, bu suratla köylünün emeği 
aracının rakı sofrasının mezesi olur. (A. P. sı
ralarından, «Düzeni değiştir» sesleri) 

Bu düzen, merak etmeyiniz değişecektir, 
Anayasanın emrettiği şekilde mutlaka değişe
cektir, böyle gitmez çünkü... 

EÜHİ SOYEIİ (Niğde) — Düzen rejim de
mektir, dikkatli ol. 

T. i. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Anayasa, Anayasa düzeni. 

Denir ki, erendim köylü özgürdür, isterse 
mahnı çatmaz. Akla tabu ilk başta yatkın gibi 
gelir. Oysa köylü malını iki balamdan satmaya 
mecburdur. Birincisi, üretim malları tacirleri, 
biraz önce de söylediğimiz gibi, gelerek köylü
nün sıkışık durumundan istifade etmek suretiy
le kendisinden satmalırlar, G ay önceden para
sını vermek suretiyle, bağı kapatırlar. Köylü 
bu bakımdan stfnşık durumda, olduğu için, gaz 
için, bez için, çoluğunun çocuğunun nafakası 
için istemeye istemeye önceden satmak mecbu
riyetinde kalır malını. Hattâ bugün size şunu 
söyliyeyim; bu araştırma biraz daha derine gö
türülür, meselâ Çukurova'ya kadar uzanırsa, şu 
anda görülecektir ki, Adana milletvekili olan 
arkadaşlarımız bilirler, Çukurova'da küçük üre
ticinin elinde pamuk kalmamıştır. Düşünün ar
kadaşlar, parnuk Ağustos ayında toplanacaktır, 
oysa bugünden pamuk satılmıştır. Hem de kaç 
kuruşa satılmıştır? 120 kuruştan. Pamuk kaç 
kuruşa gitti şimdi? 230 - 235 kuruşa kadar pa
muk gitti. Üstelik sulu ziraat pamuk, 80 kuru
şa mal olur aşağı - yukarı. Demek oluyor ki, 
üretici doğrudan doğruya bir yıl çalıştığı hal
de kazancı 20 kuruşa inhisar etmekte, buna mu
kabil aracı durumunda olan ve cebinde parası 
olan - ki, bu parayı da bankalardan kredi ola
rak almaktadır - aracı olan, kilo başına 1 lira
dan fazla para kazanmaktadır. 

İkincisi; köylü malını şu balamdan da sat
maya mecburdur : Bekletemez, çünkü yetiştir
diği malın çoğu sebze gibi, meyva gibi çürür. 
Bvinde deposu yoktur, sonsuz imkânları yok-
tur ve bu imkânları da olmadığı için ister iste
mez çürümeden piyasaya arz etmek mecburiye-
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tinde kalır, iste bütün bunlardan dolayı çalış
tığı zaman ile aldırı para hesaba vurulursa köy
lünün yevmiyesinin inanılmıyacak kadar küçük 
olduğu kendiliğinden meydana çıkar. 

Ok arkadaşımız burada yine bir araştırma 
önergesi dolayısıyla köylünün yevmiyesinin QQ 
kurusa geldiğini Meclis kürsüsünden saptadı. 
(A. P. sıralarından «o ne demek» sesleri.) öz-
türkçe konuşuyorum. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Onlar Türkçe 
bilmezler. 

ALÎ KARCI (Devamla) — Ticaret Bakan
lığı bütçesini eleştirirken do söylediğimiz gibi, 
memleketimizde küçük üretici teşkilâtsız, dola
yısiyle güçsüz, buna karşılık aracı tüccar güçlü
dür. Asıl bu aracılar, yani kabzımallar, büyük 
tüccarlar bu düzenin bu şekilde çalışmasından 
yararlanırlar. Ayrıca bunlar monopolcü du
rumlarından yararlanarak kendi gayretleri ile 
üstelik fiyatlara tesir eder, fiyatları istedikleri 
zaman artırırlar. Bu sebepten müstahsıllar, ko
operatifler, ya da Devlet alım ofisleri etrafında 
teşkilâtlandırılmadan ve böylece aracılar orta
dan çıkarılmadan fiyatların kontrol altında tu
tulması, geçim sıkıntısının hafifletilmesi ve ge
lir dağılımında adalete yaklaşılması mümkün 
oimıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri; aynı konuda banka 
kredilerinin kullanılması da önemli bir yer iş
gal etmektedir. Hükümetin büyük sermayedar
ları desteklemek kararı ve bunun için 1967 
programında özel yatırımlara öncelik vermesi 
ve İkinci Beş Yıllık Plânda özellikle bu ko
nuya eğilmesi banka kredilerinin artan ölçü
lerde özel sektöre akıtılacağını göstermektedir. 
Bu bir başka deyimle özel sektör açığının 
banka sistemi kaynakları ile finanse edilmesi 
demektir. Banka kredilerinin artışı bilindiği gi
bi para hacminin artışına müncer olur, bu da 
diğer bir enflâsyon kaynağı haline gelir za
manla. Bu vesileyle Ziraat Bankası kredilerinin 
bir özelliğine de değinmek isterim. Bilindiği gi
bi zirai kredilere uygulanan faiz avantajlıdır. 
Ama bu avantajdan küçük üretici faydalan a-
madığı için, biraz önce de söylediğimiz gibi, 
kendi ürettiği malı çok ucuza elinden çıkarmak 
mecburiyetinde kalmaktadır. Oysa banka kredi
leri küçük üreticiye kadar inmiş olsa bu mesele 
de kendiliğinden halledilmiş olur. Meselâ bakı

nız; Amerikan AÎD kaynaklanndan verilen 
kredi faiz miktan % 5 oranındadır. Bankanın 
kendi kaynaklarından orta ve uzun vadeli 5 
ilâ 20 yıl vadeli verdiği kredilerin faiz oranı 
ise % 7 dir. 

Arkadaşlar muhtaç bir çiftçi düşününüz ki, 
bir yıl vâde ile kredi alacaktır, muztar durum-
tadır, buna tatbik edilen kredi oranı, faiz ora
nı tam % 9 dur. Şimdi şu mantığa bakınız; uzun 
vâdede büyük para alanlara mümkün olduğu 
kadar az faiz tahakkuk ettirilmekte, buna mu
kabil gerçekten muhtaç durumda olan bir üre
ticiye ise tamamen bunun aksi, % 9 gibi büyük 
bir faiz tahakkuk ettirilmektedir. Görülüyor ki, 
büyük çiftçilere açılan krediler, küçük çiftçile
re açılan kredilerden daha avantajlıdır. Bina
enaleyh, bunu tersine çevirmediğimiz ya da çe-
viremediğimiz sürece bu düzen, işte muhafaza
sına çalıştığımız şu düzen, şu sömürü düzeni de
vam edip gidecektir. Banka kredileri küçük 
zürraa akacaktır ki, küçük zürra bundan ya
rarlansın ve malım önceden başkasına satmak 
"mecburiyetinde kalmasm. Küçük zürraa bu kre
diler aktarılmalıdır ki, küçük zürra istediği va
kit malını satabilmek ve bu suretle malını değer
lendirebilmek imkânlanna sahibolsun. 

Hiç şüphesiz çıkış yolu da, yine yukarda söy
lediğimiz gibi, ya ofisler yolu ile olacaktır, ya-
hut kooperatifler yolu ile olacaktır. Ofisleri ve 
kooperatifleri Iıuvveden fiile çıkarmadığımız sü
rece, köylünün sefaleti her geçen gün maalesef 
daha fazla artacaktır. Meselâ; biraz önce Sa
yın Soyer arkadaşımla konuştum; Amasya'nın 
birçok yerlerinde köylünün artık elma fidanla
rını söktüklerini ve aynı şeyin Niğde'ye ele sıç
rayabileceğini beyan da ettiler. Pelri; Meclis 
olarak, ulus olarak bunda ne faydamız var? Hiç 
şüphesiz hepimiz; «Hayır, faydamız yok», deriz. 
Buyurun o halde meseleyi çözelim. Nasıl çözece
ğiz ; madem İd, faydamız yok, ulus olarak? Çöz
menin yolu da biraz önce söylediğim gibi, bu 
kredilerin âdil olarak dağıtılıp dağıtılmamasına, 
ofislerin kurulup kurulmamalına ve kooperatif
lerin. geliştirilip geliştirilmemesine bağlıdır. 

Arkadaşlar, bu arada Ziraat Bankasının aç
tığı bâzı krediler üzerinde ele özellikle durmak 
isterim. 

Hepiniz de bilirsiniz ki, büyük çiftçinin, her 
hangi bir tüccardan, her hangi bir sanayiciden 
farkı yoktur. Bunun için bu avantajlı faizlerden 
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istifade ettirilmeleri de caiz değildir. Bu kredi
lerin, kısa süreli ve yüzde 9 faizden kredi alan 
küçük çiftçilere aktarılması gerekmektedir. Mc-
a6V, sise küçük çiftçilerin ne ölçüde kredi aldık
ların: şurada ifade edersem zannederim ki, ara
nız da hayret etmiyönleriniz bulunnııyacaktır. 
Düşününüz; 196' yıknda Ziraat Bankası 220 000 
çiftçiye ortalama sadece 74 lira kredi vermiştir 
arkalarlar. Düşünün, köylü köyünden çehre 
gelecek, otele inecek, lokantasında yiyecek ve 
oonT, 74 lira kredi akp gidecek ve endan sonra 
d?-, bizler Ziraat Bankası olarak; efendim köylü
nün ve çiftçinin eınrindeyiz diye gelip övünece
ği-;. Rakama balryoruz, 485 C00 çiftçiye veri
len ortalama kredi sadece aynı yıl 220 liradır. 
400 030 ciftçiyo verilen kredi sadece ortalama 
403 liradır. 279 000 çiftçiye verilen ortalama 
krc:!'. miktar?, sadece 750 liradır. Demek oluyor 
İsi, Siraat Bankası 1C64 y>knda 1 384 003 cift
çiyo 482 150 030 lira kredi dağıtmış. Yani orta
lama olarak alırsak bu rakamları 350 Türk lira
sı ; 1 334 033 kişi arasında 350 lira olarak bölü
şülmüştür. üstelik burada 1 334 000 köylü ai
lesi diyoruz, aile bu. Eğer bunu nüfusa vura
ca": olarsa7.: ki, köylü nüfusunu ortalama olarak, 
0 kabul etmemiş lSzımgelir, o takdirde 8,5 mil
yon imar. yapar ki, alınan ortalama kredi o nü
fus basına verilen ortalama kredinin 58 liradan 
ibaret olduğunu görürüz. 

Cayır. milletvekilleri; l i r do lütfen şu rakam
lara balrınız; 13 003 liradan yukarı Ziraat Ban
kasından kredi a" an çiftçi tutan 18 755 tir. 
Aldıklar?. 411 milyon lira. Bir taraftan 1,5 mil
yona yaklaşan insana 430 milyon lira kredi, 
öbür taraftan 18 750 kişiye 411 milyon lira kre
di. iliç şüphesiz işte bu düzon böyle devam et
tiği sürece elmaları köylüler köldinden sökecek
tir, köylü satamı yasaktır, köylü domatesini tep-
lamıyaoaktır, tcplya::u ya saktır ve üstelik şe
hirden gelmiş olan, yüsünü görmediği ortağına 
G ay enseden maknı satmak mecburiyetinde ka
lasadır. 

Biraz önce 13 750 kişiye 411 milyon lira kre
dinin dağıtıldığ m söyledik. Arkadaşlar burada 
hemen bunu da ilâve etmek gerekir M, hani bu 
dağılımda da kendi arasmda ayrı bir adaletsiz
li7 : var. Mesela 7 702 çiftçi 202 milyon lira alır-
k^n,. 710 çiftçi 39 milyon lira kredi almıştır. 
f Yukardan beri sıraladığımız rakamlar gös
termektedir İd, Ziraat Bankası, küçük üretici-

I nin bankası değildir. nitekim 1954 -1963 yılları 
arasmda Ziraat Bankası iskonto, avans ve tica-i 
hoşa? olarak tüccara 9 172 000 000 lira kredi 
aşmıştır. Buna karşılık, yüzde 70 inden fazlası 
ziraatle uğraşan bu memlekette, çiftçilere açı
lar. 10 yıllık kredi tutarı ise, 21 0G3 000 000 li
radır. Demek ki, Ziraat Bankası 10 yıl içindo 
ortalama olarak, kredilerin yüzde 32 sini tücca
ra, yüzde 68 im çiftçiye vermiştir. 

Şimdi denecetktir ki, iyi ya, çiftçilere daha 
fazla verilmiş, tüccara daha eksik verilmiş, bun
da da elbette sevinilecek bir husus var... Ama, 
arkadaşlar, 1954 yılında ticari kredler, genel 
kredilerin yüzde 31 i iken, 1863 yılında ticari 
krediler yüzde 37,5 e çıkmıştır, yani yüzde 5,5 
bir artış gostermişt.'r, tüccar:n lehine. Rakam
lar izafi olarak köylünün lehino gibi görünüyor 
iso de, yüzdeye vurulduğu takdirde tüccarın le
hino Ziraat Bankasının bir gelişimin içine girdi
ği görülür. 

Sayzn milletvekilleri, köylü mallarını genel
likle kendisi perakende satış yapamadığı için, he
pinizin bildiği gibi, hal ve aracılar ikinci satış 
yoludur. Anadolu'daki ve büyük şehirlerdeki 
kabzıma! veya komüsyoncu, hal'e gelen sebze 
ve mey/ayı getiren küçük üre*Hd^n, rce^&ğl 
mah doğerinden çok daha aşağı t ir fiyatla alır ve 
bir paravan şirket aracılığı ile kendisine devre
der. Arkadaşlar, bu paravan çırKet uaı^ıa ya üa-
rar eder, yahut yasak savma kabilinden çok az 
kâr yapıyor görünür. Ama ucusa alındığı için 
öbür taraftan kabzıma! bunu istediği fiyata sa-
t:.p paravan şirket vasıtasiylc inanılmiyacak ka
dar kendisine büyük kazançlar temin eder. Eğer 
Anadolu'daki üretici biraz daha etli kemikli ise 
bir aracı vasıtasiyle İstanbul'da ye Ankara'daki 
kabzımala, yani l i r başka deyimle aracıya mal
larım gönderir! Kabzımalla hor iki halde de pa-
ray. geç ödedikleri gibi, çürüdü attık demezlerse 
ele, kendi kestikleri en düşük fatura bedeli üze
rinden üreticiye para öderler. Arkadaşlar, me
selâ kabul ediniz İd, o hafta patlıcan 25 - 30 ku
ruş arasmda satıldı. Her üreticiye ödedikleri üc-
rot sadece 25 kuruş üzerinden :lir, 50 kuruş üze
rinde hic kimseye ödemoz. Zaten Anadolu'da
ki üretici, kabzımalın faturasını görmez. Hani, 
para almak, için gelmiş olsa ve faturayı görmüş 
olsa bile, cevabı hazırdır; o senin malın değil, 

I o, bir başkasının malıdır, olur ve bu suretle her-

*7 — 
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kadar aşıktır. Hele bu fiyatlarla kontrol edil
miyor. porakende fiyatlar karşılaştırılırsa mesele
nin no kaiar korkunç olduğu kendiliğinden mey
dan?. çıkmı? olur. 

Görülüyor ki, yerinde pek ucuz olan meyva 
vo sebze, tüketicinin eline gelinceye dek 3 - 5 
komüsyoncunun kazancı için alabildiğine yüksel
mektedir, halk deyimiyle ateş pahası olmakta-
dıj. 

Ayrıca pazarlamanın ilkelliği ve üretilen ma
lın sati} zorluğu yanındaki fiyat düşüklüğü ulus 
olarak büyük kayıplara uğramamıza da sebebo-
luyor. Meseli size şöyle bir örnek vermek iste
rim: Geçen yıl Kırklareli'nin 20 kilometre uza
ğında bir köye gittim. Bir sebze bahçesine gir
dik, domateslerin dalı üzerinde çürüdüğünü gör
dük. Dedim ki; «Domatesleri neden götürüp de 
satmıyorsunuz, yazık değil mi, çürüyor üzerin
de?», «Götürüp de satıp ne yapacağız» dediler. 
«Niye» dedim. «Kırklareli'nin halinde domate
sin kilosu 5 kuruş» dediler. «Çift atlı bir araba
ya 300 - 400 kilo yüklediğimizi biran kabul edi
niz», dediler. «İki tane at, bir tane araba ve biz, 
iki gün yahut üç gün çoluğumuz çocuğumuzla 
çalışacağız, domatesleri toplayacağız, hale götü
receğiz ve bunun karşılığında 15 - 20 lira alaca
ğız, soruyorum sana?», dedi ktylü; «Bunu iki 
tans hayvan mı yiyecek, yoksa ben mi yiyece
ğim bu 15 lirayı? Onun için niye götüreceğim, 
kalsın üzerinde, çürüsün çürüyebildiği kadar.» 
dedi. Bu suretle biz pazarlamayı yapamadığı
mız, kooperatifler kuramadığımız sürece millî 
gelir, millî servet böylece bir taraftan yetişecek, 
öbür taraftan toprağa gömülecektir. 

Arkadaşlar, bu arada Gaziantep'ten de bir 
örnek vermek isterim. Ekim ayı içinde Gazi
antep'e gittim. Tekel Şarap Fabrikası üzüm 
alımını durdurmuş, köylü perişan, üzümün da
yanacak hali yok. Ne yapacağını şaşırmış. Fab
rikaya gittik. Yeni baştan alıma girmek müm
kün mü? Hiç şüphesiz fabrika kendi kapasitesi
ni doldurduğu için alması mümkün değil ve ar
kadaşlar, size şunu söyliyeyim 20 kuruştan ve 
bii1 yıl bono ile üzüm satıldı. 

kese 25 kuruş üzerinden para ödenir ve bu su
retle daima üreticinin malı kabzımal aracılığı ile 
en ucuza alınır. Sizlere, bunun için birkaç yer
den örnekler vermek isterim. Meselâ Aksaray 
ve Ulukışla'dan iki örnek; bir orada satılan mal
ların ortalama toptan fiyatlarına, bir de İstan
bul, Ankara gibi şehirlerde malların perakente 
satılış fiyatlarına bakınız. Görüyorsunuz ki, me
kanizmanın bu şekil çalışmasında iki zümre halk 
sararc. uğramaktadır. Birincisi; üretici, yetiş
tiricidir, çünkü malım değeri fiyatına satama
maktadır. ikincisi; tüketicidir, çünkü aracılar 
vasıtasiyle bir malı en yüksek fiyata satmalmak-
tadı_\ 

Hepinizin de bildiği gibi, köylüden ucuza al
dığı oranda k i n artan aracı, tüketiciye pahalı 
sattığı oranda da para kazanacaktır. O halde ne 
yapacaktır, komüsyoncu ve aracı? Mümkün oldu
ğa kadar ucuza alacak, mümkün olduğu kadar 
da pahalıya satacaktır. Bu, bu düzen için nor
mal bir şey ve bunun adına biz meşru kazanç 
diyoruz, açıkgözdür, diyoruz, akıllıdır, diyoruz, 
işbun1, diyoruz ve bu yalancılığın, bu dolandırı
cılığın, bu sömürünün adı maalesef işbilirlik 
oluyo.*. 

Meseli düşününüz, İstanbul gibi, nüfusu iki 
milyonu aşkın bir ildeki kabzımal sayısı birkaç 
yüzün üzerinde. Ankara, izmir, Adana gibi bü
yük şehirlerde ise bu, çok daha aşağı ve bütün 
kasanolar bu bir avuo insanın eline akmaktadır. 

Şimdi sizlere ortalama satış fiyatını, Aksa
ray'dan ortalama satış fiyatını, haldeki satış fi
yatın1, veriyorum. 

1967 yıİmir. : 
Armut, toptan üretim 150 ton, kilogram bi

rim fiyat?, ortalama 70 kuru?. 
Elma; 20 000 ton, ortalama 50 kuruş, ki bu 

ortalama 50 kuruş dediğimiz en iyi malların de
ğendi.'. 

Üzüm; 120 000 ton, ortalama 30 kuruş. 
Erik; 100 003 ton, ortalama 40 kuruş. 
Domates; 6 000 ton, ortalama 15 kuruş. 
Patlıcan; 1 375 ton, ortalama 30 kuruş. 
Kabak; 2 250 ton, ortalama 15 kuruş. 
Pırasa; 2 000 ton, ortalama 20 kuruş. 
Taze fasulye; 3 000 ton, ortalama 40 kuruş. 
Lahana; 5 200 ton, ortalama 10 kuruş. 
Sayın milletvekilleri; Ankara'daM hal satış 

fiyatları ile bu fiyatlar arasındaki büyük fark, 
uzun uzun meseleyi anlatmayı gerektirmiyecek 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Sa
manın kilosu 20 kuru?. 

ALİ KARCI (Devamla) — Gaziantep'te ve 
bir yıl bono ile üzüm satıldı ve bu söylediğime 
bâzı A P. li arkadaşlar tebessüm ediyorlar, söy-
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lediğimi saptamak için lütfen milletvekilidirler 
kendileri, Gaziantep'e gitsinler, üzüm yetiştirici-
leriylo konuşsunlar, hallerinin perişanlığını an
lamınla;. 

Ne demek arkadaşlar; dükünün bir an... Bü
tün yıl çalışacak, çapalıyacak, didinecek, üzüm 
yetiştirecek ve bir yıl bono ile üzümünü satacak. 
Olmaz öyle şey. Bu memleketi seviyorum de
mek kolay. Sevmek lâzım, sevmek için de ted
bir almak lâzım. Seviyorum demekle memleket 
sevilmiş olmaz, sevginin tek yolu, onu kurtar
maktı:'. 

Bu arada arkadaşlar yine Ulukışla'dan bir 
mektup okumak isterim size, çok enteresan bir 
mektup. «Burada başta gelen mevya elmadır.» 
diyo başlıyor. «Elma için Ulukışla'ya yabancı 
tüccarlar gelip gidiyor. Alanlar fakirin malını 
50 - 55 kuruştan yüzde 40 mı seçip alıyorlar. 
Yeri, ini, sandığı olanlar da mahzenine koymuş 
duruyor. Bu yüzde 60 mı da kendisine bırakı
yor mal sahibi. Ulukışla'ya getiriyor, ıskarta 
bırakılan yüzde G0 mı sonra 10 - 15 kuruştan 
âzami 20 kuruştan veriyor. Satamadığını 5 ku
ruşa besi yapanlar yem fiyatına alıp hayvanla
ra veriyorlar.» 

Arkadaşla?, 200 kilometre mesafe var. Bir 
milletvekili samanın kilosunun - Meclis tutanak
larına geçmesi için söylüyorum - samanın kilosu
nun 25 kuruş olduğunu söylüyor. İstirham edi
yorum bunu söyliyen milletvekilinden, gelsin 
ilerde gündem dışı bir konuşma yapsın ve bu 
kürsüden tahrifat yapıldığını söylesin tarafı
mızdan, yalnız gitsin elmanın 5 kuruşa satılıp 
satılmadığım öğrensin. Evet, saman 25 kuruş, 
elma 5 kuruş. 

Arkadaşlar yine mektup devam ediyor: «La
hanayı Adana'ya izmir'e . götürüyor buradaki 
yetiştiriciler» diyor, «o orada hallere veriyor
lar. Hallere götüren müstahsıllarla görüştüm. 
Hale 15 - 20 kuruş arasında verip geüiyorlarmış. 
Haller isterlerse bir ayda, isterlerse iki ay ara
sında parasım gönderiyormuş, satılmadı, çürüdü' 
cevabı da veriliyor müstahsıla. Ulukışla paza
rında da lahana tane ile satılıp ve 10 kiloluk 
bir lahananın fiyatı bir liradır.» diyor mektup. 

Görülüyor ki, üretici kendi toprağında aracı
ların kölesi durumundadır, onların nam ve he
sabına çalışmaktadır. O kadar kölesi durumun
dadır ki, gazete sütunlarına geçen şifreli telgraf

ları bilmiyenleriniz yoktur. Bir maldan büyük 
şehirlere fazla miktarda gelirse hiç şüphesiz fi
yatlar düşer. Kabzımal çok zahmet edip, çok 
yorulup az para kazanacağına az mal satıp zah
metsiz çok para akanmak yolunu seçer. 
Bunun için üretici bölgelere şifreli telgraflar 
çekip mal gelimini durdururlar genellikle. Tabiî 
hemen fiyatlar yükselir. Yukarıda da söyledi
ğimiz gibi, bu artıştan üretici gereğince yarar
lanamaz, çünkü o zaten aracının merhametine 
terk edilmiş durumdadır. Hiç şüphesiz bu du
rum, bu kapkaç düzende olağan bir şeydir. Ola
ğan olduğu da şundan belli ki, 5 kuruşa satıldı
ğını söylediğimiz vakit, saman 25 kuruştur di
yo cevap veriyorlar. Çünkü olağan karşılamıyor
lar. Bir tarafta elmanın yüzünü göremiyorlar, 
öbür tarafta malını satamadığı için 5 kuruştan 
hayvamna elma alanlar. 

Bundan iki yıl önce arkadaşım Kemal Nebi-
oğlu ile Zonguldak'a giderken yol üzerinde bir 
köye uğradık. Hayret ve dehşetle gördük ki, 12 
yaşma kadar olan çocuklardan on, onbeş tanesi 
var idi, bunlar henüz narın adını duydukları 
halde görmemişler ve tadına bakmamışlar. Tür
kiye böyle bir Türkiye, üretici böyle bir üretici 
ve halk içerisinde böyle bir durum. Bir taraf
ta bahçede çürüyecek, öbür tarafta narı 12 ya
şına kadar çocuk görmüş olmıyacak. Bu durum 
hiç şüphesiz iç çelişimin tabiî bir sonucudur. Ni
tekim 1930 yıllarında da dünyada bir büyük 
kriz olmuştu. Bu krizde üç, dört milyona yakın 
insan ölmüştü ve fiyatlar düşmesin diye - hepi
niz hatırlarsınız - Çin'de pirinçler, Brezilya'da 
kahveler denize dökülmüştü. Amaç fiyatları 
ayakta kapitalist düzenle, amaç mümkün oldu
ğu kadar az çalışıp mümkün olduğu kadar çok 
para kazanmaktır. Bizde de şöyle arkadaşlar, 
beş on yıllık gazete kolleksiyonları gözden kaç-
mıyacak şekilde karıştırılırsa görülür ki, istan-
bulda da pekâlâ sebzeler, pekâlâ balıklar denize 
dökülmektedir. Neden denize dökülüyor? Bir 
tarafta ete ve ekmeğe, yiyeceğe muhtaç insan
lar, öbür tarafta balık denize dökülüyor. İşte 
bu da kendi iç tezatmm, iç çelişisinin tabiî bir 
sonucudur bu düzenin. 

Araştırma sahibi Sayın özarda; Haliç dün
yanın en güzel köşelerinden biri, meyvaTar ve 
sebzeler döküle döküle Halic'in artık tadı kal
madı, tuzu kalmadı, bozuldu bunlar, diyor. Ken
di kendine bir temenni olarak soruyor; acaba 
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döküleceğine, Kızılay araorkğı ile fukara halka 
verilemez mi? Verilemen arkadadar. Çünkü 
saten anaç fiyatları ayakta tutmak. Eğer bu. 
malı dağıtacak olarsa fiyatlar zaten kendiliğin
den düzecek, arz ve talep meselesi, talep efeya-
cağ1. için ve talep palasız Inrsılandîgı ioin fiyat
lar tepe takla gidecek. Amaç, fi yatları ayakta 
tutmak olduğuna göre, cba;da arkadaşımın 
s"ylcdiği bu. temenni bu düşende Iıia:ir ^aman 
mümklln oI:r.a:ı 

A. F, Sİİ2ALABI1IDAH DO ÜYE — Hangi 
düı^u-lo? 

ALİ KALCI (Devamla) 
de... 

fjosyalist düzen-

EUIIÎ GOYEE (Niğde) —, 'Marksist düsen-
de.. 

T. i. P. GEUPU ADINA: ÂLI KARGI (De
vamla) — Üstelik Anayasa getirmiş, düzDni 
getirmiş. 51 nci maddesinde Anayasa, «Devlet 
kooperatifçiliğin gelişmesi için gereken ted
birleri alır.» der. Anayasa bu konunun nasil 
çözüleceğini br. suro'.le arkadaşlar, gün ışığma 
çıkarmış olmuyor mu? Anayasamız savsak1 an
madan, eksiksiz tastamam uygulanmadıkça 
ida 1 kırarlarla, paîyalı tedbirler" e hiçbir so
runumuz çözülom'y^ği ffi'Vi, emeğinin karşı
lığım alamıyan sokso vo meyva üreticisi köy
lünün, yukarıdan, beri sıraladığımız bu sorunu 
da çözülemlyoccktir. 

Anayasa rafta"', indirilip hayata uygulanma
dıkça daha çok balık, daha çok. sebze, daha çok 
meyvr. denirıo dökülecektir. Dunu peşin bir 
yargı fo kabul. etmek gerekir ki, bir ticari is
letme veya girişim vatan millet için değil, kir 
esas: dolayıslylc kurıılür, K r c^mel: için ku
rulur. Ayakladım kar temeline dayıyan hor 
kuruluş bu düdende çıkarları mey vay1, şemse
yi, ba'-ğV denize dökmekte görüyorsa hiç şüp
heni" elmasın, meyvayj,, sebzeyi vo ba'ığ1. deni
ze dökecektir. Bir tarafta bolluk, öbür tarafta 
açlık, iste bizim düşenimiz, işte müreffeh Tür
kiye'nin kalkınması içinça^a sarf ct'öîVaniiz vob 
Evet, bu yolla nu nurlu ufuklara gidilecektir? 
Arasılar vo komüsyonoular içindir bu yol. Çim-
t", hepimizin bildiği gibi bu düzende her gi
rişim ihtiyaç esası üzerine değil, kâr esası üze-
rino kurulur. Benek, oluyor ki meseleye de
rinlemesine inmek, bir sonuç çıkarabilmek için 
mutlaka scbetani bilmek gerekmekledir. Bu te

zatların nedenlerine inmediğimiz, inenıediğlmiz, 
sonuçlan üzerinde durduğumus sürece anaea-
ğım:s her karar, getireceğimin her tedbir mut
laka yüze/do kalacaktır, eksik olacaktır vo 
mesele çÖ3Ülcmiyecek';:I•, daha her geçen gün 
kaxsaoaktır. 

Cayır. miîlctvokillori; Türkiye, üstünde bu
lunduğa iklim kuşağının doğal bir sonucu ola
ra1-; dünyada en fasla, en kaliteli, sebze ve mey
va yetiştiren bir memlekettir. Üzümün, incirin, 
obuanın sof ladinin meyvanuı en iyisi; biberin, 
domatesin, patlıcanın en lezzetlisi, en aımlısı 
bizle yetişir. Toprak, iklim bunlar.yetiştirmeye 
müsait olduğu gibi, ekicimin de yılların verdiği 
bir bilgi ile tıstadır. Ama re yazık ki gerçek 
blyîo oldu.gr. halde, yukarıda anlatmaya çalış-
t-'.ğ'rrr; giM bu bereketli to"r*",kJp,r üstünce 
korkunç bir sefalet vardır. Bu bolluğa rağ
men üretin! sefa.lct iri'n^orb'r, pa'T.Psdır. hem-
d-! tüketici durumunda olanlar gereci gi-û mey-
vr, ve selse i!o bcslonemcmcktcdirler. Üretici 
-.eyalet içindedir, çünkü ma1* para etmemekte-
dr.v acarların cllndo oymuca1: durumundadır. 
Tüketici seva'ot iclndedi-, cürkü a*cş paha"1. 
sa'-dan ri"vva vo sevzo alarak bes'enememek-
todi • üstelik yapılan bilimsel co,V-mala"\ suri 
^'V^rolonelor, toprağa, ağaca vo fideye bakımı 
'IÎV a'km d ab a ileri. V'Mlrülr"T-k f̂ d's'ir'İTV'iş, 
olan yeri tanın motodlan sayesinde bir hek
tar topraktan aV.-n.an movva ve sc^ze lamdan 
be-, on ^oro "nccrv.ro göre ook daha faz^a ol
duğu gibi, çok üstün vasıfkdrr. 

Türk k"ybüsünün modem, tarıma attığı 
a^.ım,k"'-lîrr.ma Plânının 313 n^ü ss^"abında di
le gotirilmek"-odr\ Buraca yıllık gübre kulla-
îvlmasjrrn plân keneflerini er*?îr. s"yknmek-
J./,.-»-.. j>.^ 0T^ y"ı.sdn "5 ter. f>e%zc ve neyva 
ekilen toprakların. balrm1. fmin. mr^. altınca' 
! r * gecen gün biraz daha değerlenirken cldo 

yor, geniş halk y^ğuılarmca satmak.namıyor. 
t-.te burînr is'er is'-emes karsımıza bir beslen-' 
me sorunu çılıanyer. 

Bugün gerçekten Türrfys'do üsorindo 
önemle durıvması gereken en önemli sorunlar
dan Inıisi de beslenme sorunudur. Bakımsısl1.-
ğ r. yanında boslcnmo yetersizliği doîay .̂siyle do
ğan bin çocuktan 1G7 tanesi bir yasma gelmeden 
ye yine bin çoeulıtan 45D tanesi on yadına gel-
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' no t a . ölmekledir. Eo;;a: Ösarda arkadanım 
biran önce bu kürsü;le:ı ifade ettiler. Dün Ve
da' Â i Özkan, Lcjlcnmo sorununa değmen ko • 
Hurmasında, vüsdo 25 il", 35 çocuğun altı ay 
ile dört ya", ararı'. beri yetersizliğinden, besir. 
yetersizliğinden. dclay:. haftalıklı olduğunu ifa-
do cinler. Türkiye.'do k "yierdo bir yılda 270 
kilo, gehirleldo 140 l:;l'o tahıl tüketildiği. Kal
kınma Plânında yanlıdır. Ortalama tüketilen 
tak l oranı ise Türkiye'de aşağı - yukan 200 İri-
Tonun üzerindedir. Cysa Kanada ve Birleşik 
Amerika'da bu miktar 01 kilo ile 71 kilo ara-
ccndadır. 

Avrupa insanının da durumu bundan fark-
cozdır. ileri memleketler bcıdenme ayaklarını 
hor çorit yiyeceğe, ete, süte, nıcyvaya ve sebzeye 
dayamak 'ad r. Yukardan tahıla ait rakamlardan 
d1. anh^ikıoığı ü'-ovo lir ırul olarak karrir.Y> 
r. tahılla şrrirmekteTİJ. Beslenme a^vrlığım ta-
Inla dayama!:: sağlık, entcllcktüel güç v 0 vücu
dun hastalıklara karn direnmesinde insanı güç-
e'.'rs' düşü •• düğü tartrmafns olarak moy-nda-
("•{'.'. CVrl Iıa'-rr" raar*,''rf :o'ycr:';'1 br^rv^rıoVrl 
incelendiği saman alıklıkla görülür İri bu mem-
Icketlor beklenmelerinin ayclriarma tahıla da
yamaktadırlar, E';, r\ıK< yumurta, meyva ve sob-
soyi r.s tüketmektedirler. Türkfyo'dc do bes
lenme sorunu incelendiği saman iklimin - yu-
l:a"dr,

1 s'iylcrii^irrir: gi'ı\ - so^zo ve meyva ye
tiştirmeye müsaiclclduğu görülür, ama ne yasık 
İri yukarda fi;aha çalışt'ğınr.s gibi, alım. gibi'. 
olmamak dolay:slylc tüketici, bunlardan ya
rarlanamıyor. 

Bn mekanım", yüzünden meyva vo sebsc-
lerin şehirlerin lüks konutlarına her gün ra
hatlıkla girdifû görüldüğü halde maalesci' 
geniş halk yığınlarına dağılanr.yor. Oysaki, 
A aayasrmr. C2 ıı;i raa k'osi rynm [.'Ö7I0 der: 
«Devlet hakkın gereği gibi beslennıcsirri tar.m-
ça1. üretimin toplumun yar arma uygun olarak 
f.'^'nlmasm1. sa-'^amak. tonra^rı kny "olmrr m 
önlemek, tanm ürünlerini, tarımla uğratanla
rın •emeklerini değerlenIT.rmek için gereken 
tedbirleri alır». Demek oluyor ki; Anayasa, hor 
reyden önce tanın ürünlerini, taamla uğra-
çanY.nr. emeklerini değerlendirmek için ted
bir almayı Devlete görev olarak yüklemekte
dir. 

Şu halde, Devletin bu görevine ışık tutmak, 
yardımcı olmak bakamından Meclis Araştırma-
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rr. açılmasında sayılamıyacak kadar çok bü
yü":- yararla/ vardvr. Çünkü; bu arattırma, bu 
mekanizmanın işleyiş biçimini komüsyoncula-
rın vo arasıların" yaptîğı dalaverelerini, üreti
cinin ininde bulunduğu yoksul durumu ve tü-
ketic-lnir. meyva vo sebzeye muhtar, durumunu 
bütün aşıklığiyle Licelisin önüne serecektir. 

S ayır. miîlctvclrilleri, hiç şüphesi:; burada 
gözden ırak tutulmama:1, gereken en önemli nok
ta; insan ve insan gücüdür. Güneşten dünya
ya akan enerji, bitki yaprağında foto sentea 
olaylarının yardım ile tesbit edildikten son
ra kullanılması rrutadolau besin maddeleri-
no akümolo olur. insanlar ise, bu yiyecekler
le beslenerek gıdalarda saklı elan enerjiyi 
insan gücüne dönüştürürler, iyi brslcnen tep-
lumlar güneşten dünyamısa akan. enerjiyi 
insan gücüne çevirerek daha yüksek bir üre
tir: düşeyine tırmanmaya sebobolur. Kötü bes
lenen tcplumlarda ise, insanlar akakları be
sinin miktar vo kalitesiyle orantılı davranıp 
vo çakşmarrn. doğal bir. sonucu olarak güç-
.303 kakrlar. is'.omiyerck de olsa üretim, bu 
sobepten aşa*; seviyede kalır, As beslenen 
toplumla.', ü::t üretim seviyesine yükselebilmek 
için çalışına saatlerini', usatmak mecburiyetin-
'l') k^lı.^0" VQ daha. cok na7i"ir?prsa. bu sof T 
de hastalıkla mücadele etmek gibi önemli bir 
sornnln karr. karrya gelirler. Nitekim, Tür-
k'v)'.-'1^ ailiî" rn-°ttm drha fazla çalıştığı irin 
genellikle üreticiler köylüler ve gereğince be
sin alamadı'klan io'r. de has^al.klıdırîa;. Bugün 
Türkiye'de önemle ürerinde durulmadı ge
reken bir beslenme sorunu var. Bakımsızl.'ğın 
yarrndr, gıda alamamak, hiç şüphecıls bunun 
bajlıcr. nedeni. 

Bugün Türîriyr.'do orman kesimlerine, eroz
yona rağmen kullanılabilir duruma getirile-'. 
biledi: go:ıir. topraklar bulunmaktadır. Bun
dan dolay: yetİTİiler Anadolumun yüz mil-. 
yır. msarT«. besi iveceğini ifade etmektedirler. 
Oydaki bis, üzerinde yayyan in-.anları bes7iye-
raodlğı'mi- için, doğumun kcntro7u istikame
tine ilk adn.ru atmiT bulunmalrtayıs. 

Sayın milletvekilleri; meyvanın, sebzenin 
üreticiden daha yüksek fiyatla alır m tüko-. 
tic}yo daha 11333 satılmasında memleketimi-
sir. imanlarının yaşantısı babmından. önemini 
usun usun bilmiyorum anlatmaya lihüm var 
mır? Meyva ve sebze, nasıl değerlendirileçek-

http://adn.ru
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.tir. Ambalaj, pazarlama, ihraç ve bunların en 
etkilisi kurulacak bir Araştırma Komisyonu 

ilo saptanacaktır. Öncelikle: 
1. Her türlü meyva ve ssbzeyi bütün tü

ketim bölgelerine ulaştırabilmek, 
2. Devlet eli ve yatırımları ile üretici böl

gelerde konserve fabrikaları kurmak, 
S. Yine Devlet eliyle sebze ve meyvalann 

gerek fazla olarak gerek konserve edilmiş ola
rak di} pazarlara iletmenin yollarını aramak 
ilk bakışta akla gelebilen yollardır. 

Devlet eliyle yapılac.4": ihracat standardi-
zasyon meselelerini kökünden halledecektir, 
hib yollarını kapatacak, aksine dış pazar yol
larını en geniş şekilde bize açacaktır. Hiç 
şüphesiz bir malı ihraceden tüccar her şey
den önce kazanmayı esas alacağı , için, ne 
kadar namuslu sayılırsa sayılsın deposundaki 
en bozuk malı da değerlendirmeyi düşüne
cektir. Bir örnek; son olarak îtalyaya' gönderi
len beş yaz ton zeytinyağı. Devlet elyle bu 
ihraca4; yapılmış olsaydı arkadaşlar, bunun 
içerisine makina yağı karıştırılır nrydı? Hem 
bu makina yağı üstelik benzin istasyonların
dan litresi 25 kunra satmalınan ve otomo
billerin motorlarından çıkarılan ve sonra sü
zülerek kullanılan yağdır, öyle kilosu dışar
dan bir liradan, bir buçuk liradan abnmış yağ-
dc\ değildir üstelik. 25 kuruşa toplatılmış olan 
bir yağdır. 

Hepini:; hatırlarsınız; yıllarca öne3 ingilte
re'ye incir ve üzüm ihracedilmişti ve bu incir
ler'n, üzümlerin sandıklarının altından nal par
çalan, çiviler ve toprak çıkmıştı/Neden yap
mıştı bakalım bunu ihracatçı tüccar? Para 
kaşanmak için. Hiç o anda o, Türkiye'nin na
musunu, halkın gururunu düşünür mü? İşte 
düşünmediği şu anlattığım olaylardan belli. 
Ama bu, Devlet eliyle yapılmış olsaydı, bun
ların hiçbirisi olmıyacak, skandal meydana 
gelmiyecek ve Avrupa pazarları bizs daha ra
hatlıkla akılmış olacaktı. 

Kaldı ki, Türkiye İşçi Partisi olarrl: bura-
radc bu konunun çözümü için ihracatın Dev
let eliyle yapılmasını istevemizin nedeni; sa
dece bıı anlattığım şeylerden dolayı değ'ldir. 
Bu'Yiin Türkiye'de dış ticaret hacmi onbir 
milyar liranın üzerindedir. Bütün bu onbir 
milyar liralık ithalât ve ihracat, elinde belgesi 
olan döt binden eksik firma tarafından yapıl

maktadır. ÜsteLk belge alan firmalar bel
gelerine rağmen ithalât ve ihracat yapmamak
tadırlar. Bugün fiilen bu işi e uğraşanların 
sayısı iki binden aşağıdır ve bu onbir milyar 
liralık dış ticaret hacmmda Devletin ithal et
tiği, sanned yorum ki, % 10 dan fazla değildir. 
Bu suretle on miyarı rahatlıkla tüccarın ken
disi ithal etmekte ve ihracetmektedir. Dolayı-
siyle arkadaşlar, normal olarak ithal kârı
nı, normal olarak ihraç kârını almaktadırlar. 

Üstelik hepinizin bildiği £ibi, bâzı malla
rın karaborsası da olmaktadır. Bo/a malların 
karaborsası olduğu valdt bunu elinde bulun
duran ithalâtçı ve ihracatçı ilk adımda kendisi 
karaborsa yapmaktadır. 

Hattâ Millî Korunma Kanununun hüküm-
ferma olduğu devirlerde bir malın ithal kârını 
alan ithalâtçı tüccar pynı zamanda firmanın 
toptan kârını da alıyor idi. Yarısını, hiç ol
mazsa yarısını paravan firmalar cl'yle bunun 
yarısını alıyor idi. Hattâ İstanbul'da görül
müştür; psrakenda k?,rı bile paravan şirket
ler va^ıtasiylo bölüşülmüştür, karaborsanın dı
şında. Demek oluyor ki, bir de Avrupa'ya ve 
diğer memleketlere ithalât ihracat voliyle bin-
b'r dalavere ile kaçırılan paraları hesaba ka
tacak olursak, ihracatın ve ithalâtın neden 
ilk defa devletleştirilmesi lâzımgeldiği meselesi 
kendiliğinden ortaya çıkmış olur. 

Bugünlerde Sovyetler Birliğine bir milyon 
kilo elma ihracedilmektedir ve ilk defa elma 
ihracedilmektedir. Ticaret Bakanına bu husus
ta teşekkür ederim. Malımız değerleniyor. Ama 
gel gör ki, bu böyle göründüğü halde üretici 
bu ihracattan faydalanamıyor. Biraz ence söy
ledim; Aksaray'ın elma üretiminin tutarı 
20 000, ton, buna mukabil Sovyetler Birliğine 
gönderilecek olan elma miktarı sadece bin ton. 
Yani piyasadan bu elmanın çekilmiş olması el
ma üreticisinin yüzünü güldürmiyecek çünkü; 
piyasayı alevlendirmiyecekti zaten. 

Kaldı ki, piyasa alevlenmiş olsa bize zaten 
alevli bir piyasada mutlaka daha önceden ko
misyoncular ve aracılar kapatmak suretiyle 
emeğinin karşılığını onlara gene vermiyecekti. 
Ama ne de olsa kırıntısından istifade edecek
ti. Burada bu ihracatta yararlanan kim? Hiç 
şüphesiz ki, evvelâ döviz temin edildiği için 
biz ve sonra ithalâtçı tüccarın bizzat kendisi. 

--. 562 



M. Meclisi B : 17 1 5 . 1 2 , 1 9 6 7 0 : 1 

Yani bu mal görüyorsunuz ki, ihracsdildiği va
kit bile üreticinin cebine ihracedildi diye her 
hangi bir para girmiyor. Çünkü; Türkiyed'e 
yetişen elma miktarı sekiz yüz bin tonun üs
tünde, böyle tahmin ediliyor. 

Yukardan beri sıraladığımız yalın gerçek
ler, köylünün malının değerlendirilmesinin 
mallarımızın belirli standartlara ulaşmasının 
sağlam, ve kudretli dış pazarlar bulunmasının 
ithalâtçı memleketlerin güvenliğini kazanma
nın tek yolu bugün tam bir kapkaç durumun
da olan dış ticaretin bizzat Devletin eline geç
mesine bağlıdır. 

Dış memleketlere gidenler görürler ki, Türk 
konserveleri Avrupa'nın en pahalıya satılan 
konserveleridir. Asıl garip olan taraf da kon
servelerin iptidai maddelerinin dünyada en 
ucuz olduğu. memleket de üstelik Türkiye'dir. 
Bu, neden böyle olmaktadır? İptidai maddeler 
ucuza alındığı halde satılan konserveler neden 
pahalıya gitmektedir? üstelik Devletçe ihra
cat teşvik edilmektedir. İhracat yapılabilsin 
diya bizi mallarda ihracatta ver?i iadesi 
yapılmaktadır. Bütün bunlara rağmen fiyat
lar yüksektir. Bunun için de sürüm maalesef 
olamamaktadır, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânından (1968 - 1972) aldığım şu cümleleri 
okumak isterim: «Taze meyvalarda ihracatın 
artmasını engelliyen baılıca nedenler, standart 
ve siparişleri karşılıyacak şekildo malın arz 
edilememesi, birçok ürünlerde iç fiyatların 
yüksekliği, pazarlama, depolama vo taşıma 
zincirinin yetersizliği, dolayısiyle iyi organize 
edilememesi ve yeni pazar imkânları yarata
mama olarak özetlenebilir.» Görülüyor ki, Dev
let Plânlama Teşkilâtı olanca meseleyi gözle
rimizin önüne sermiştir. Standardizasyon, pa
zarlama, depolama, taşıma, malın istenilen şe
kilde arzının mümkün olamayı:ı ihracatı en
gellemektedir. Geri kalmış bir memlekette özel 
sektör bunun üstesinden gelemez, gelememek-
tedir meydanda zaten ve üstelik sermaye biri
kimi için akla hayale gelmedik hilelere başvur
maktadır. Bütün bunları çekip çevirmeye gü
cü de Ü3telik yetmektedir, bütün iddiasına 
rağmen. Bunlar dış ticaretin Devlet eliyle ya
pılması halinde kendiliğinden halledilecek ba
sit meselelerdir. 

Ayrıca Devlet Plânlama, bâzı malların ih
racı için iç pazarlardaki fiyat yüksekliğini de 

| öne sürmektedir. Hiç şüphesiz tabiî bu doğru. 
Biraz önce de söylediğim gibi, domatesi b3ş 
kuruşa satıyor diye toplıyamadığı, elmasını beş 
kuruşa besi yapan mal sahiplerine sattığı sü-
rece iç fiyatlarda bir yükselme olacaktır ve 
bu da bunun tabiî bir gereğidir. Yalnız şunu 
ifade etmek isterim ki, Devlet Plânlama teşki
lâtının iç fiyatlarda yükseklikten neyi kasdet-
tiğini de anlıyamadım. Mallarımızın Avrupa'
da - bunun da sebebini izah edeceğim - r.ok yük
sek fiyata satıldığını biraz ence söylemiştim. 

Şimdi evvelâ size iç pazarlarda satılan kon
servelerin perakende fiyatlarından örnekler 
vermek isterim. Meselâ bakınız: Tamek mar
ka bir kiloluk yeşil fasulye 7 lira. 

Pişkin marka yeşil fasulye, bir kiloluk, 
6 lira. 

Tamek marka türlü, bir kiloluk, 675 ku
ruş. 

Pişkin marka türlü 600 kuruş. 
Tamek marka bezelye 650 kuruş. 
Pişkin marka bezelye 550 kuruş. 
Tamek marka domates suyu, yarım kilo

luk 275 kuruş, Atatürk Orman Çiftliği doma
tes suyu, şişesiz 90 kuruş. Tamek marka bir 
kilo reçel ve yarım kilo reçel, bir kilosu ham 
yarım kilosu değişik mala ve cinse göre 7 lira 
üzerinden satılmaktadır. 

Devlet Plânlama, iç piyasada yüksek fiyat 
demekle konserve fiyatı gibi imal edilmiş ma
lı anlıyorsa biz buna iştirak etmiyeceğiz. Bize 
göre imâlden sonra meydana gelen fiyat değil, 
imalâttan önceki ücreti tarafından satılan fi
yatlar esas olarak alınmalıdır. Gerçekten de 
ihraç düşünülürken imâl edilmiş konserve fi
yatına bakılırsa iç piyasada bu mal yüksektir, 
pahalıdır. Dolayısiyle ihracı da güçtür ve im
kânsızdır. Ama onun iptidai maddesi olan do
matese, patlıcana, bibare, soğana, fasulyeye, 
elmaya, eriğe şeftaliye bakılınca fiyatlarının 
Avrupa'dan çok daha ucuz olduğu kendiliğin
den meydana çıkar, üretici hançi memlekette, 
ki, genellikle konserve yapan memleketler bi
zim komşumuz olarak şurada Bulgaristan, Yu
nanistan ve Yugoslavya vardır, domatesin ki
losu 5 kuruşa satılmaktadır? Üstelik malları
mız en ucuz olduğu halde, imâl ettikten sonra 

I ihracettiğimiz malların fiyatı yüksek olduğu 
için, Avrupa'da sürüm temin edilememekte ve 
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dolayısiyle memlekete düvis getirilememekte
dir. Demek oluyor ki, konserve ihracında esas 
alınmak gereken nokta, iptidai maddelerin ilk 
Satış fiyatıdır. 

İhracatçı firmaların konserve fabrikaların
dan mal alıp ihracetme meselelerine gelince; 
bunun büsbütün bir çıkmaz yol olduğu, bilmi
yoruz, usun usun anlatmayı gerektirir mi? 
Oysa üretim bilgelerine Devlet eliyle konser-
vo fabrikaları kurulmuş olsa, hem köylünün 
emeği değerlenir, malı daha fazla para eder; 
hem Devlet araçl ı ortadan kaldırmak sure
tiyle daha ucus fiyata ihracetmek imkânları
nı elde eder ve dolayısiyle daha fasla döviz 
temin etmiş olur. Konserve fabrikaları da bi
raz önce söylediğimiz gibi, çok çalışıp az ka
zanmak istemedikleri için, ihracata yanaşma-
nıaktadırlar. ihracodilen konserve fiyatları 
yüksek olduğu için mallanmış bu suretle dış 
memleketlerde de maalesef aranmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de İran, Bul
gar, Yunan plâkalı soğuk hava tertibatlı mey-
va ve sebze tanıyan kamyonlar görürüz. Bu 
kamyonlar sözde Bulgaristan veya Yunanistan'a 
Türkiye'den mal tanımaktadırlar. Oysa her şe
yin gerçek hedefi Avrupa piyasasıdır. Bizim 
mallanmış, Bulgar ve Yunan malıdır diye ka
litesinin yüksekliği sebebi ile kapışılmaktadır. 
İşte yukarıdan beri sıraladığımız nedenlerle 
Türkiye işçi Partisi Meclis Grupu meyva ve 
sebzenin üreticiden ucuza alınıp tüketiciye pa
halıya satılması ve üra? imkânlarının araştı-
rılması konusunu incelemek üsore bir araştır
ma komisyonu kurulması inin olumlu oy kul
lanacaktır. 

Türkiye îjçi Partisi Meclis Grupu adına Bü
yük Meclisi sayşT. ile selâmladım. 

(T. t. P. sıralanndan alkımlar) 
BAŞKAN — Sayın Hilmi incesulu, Güven 

PartH Grupu rdına. 
GÜVEN" PARTISI GRUPU ADINA ÎIÎIMÎ 

İNCESULU (Çorum) — Sayın Bankam, muhte
rem arkadaşlarım; Sayın Başkanın bugünkü en
gin müsamahasiyle benden evvel konuşan arka
daş, bu arattırma önergesi vesilesiyle ithalât ve 
ihracatın devletleştirilmesinden, Bulgarya Pa-
tents isimli kamyonlarla, soğuk hava tertibatlı 
kamyonlarla mal taşındığına kadar büyük bir 
teferruatla bütün bilgilerini sıraladılar. Ben de 
çok müstefidoldum. Başkanın benim konuşma

ma da aynı müsamahayı göstermezine imkân 
ycf:. Çünkü aldığınız karar gereğince 25 dakika 
soma müddet bitecek. Bu balamdan ben sa: 
dece... 

BAŞKAN — Gelecek birleşim devam eder
siniz Sayın İncesulu. Başkan sisin sözünüzü kes-
mes, merak buyurmayınız. 

G. P. GftUFU ADINA HtLMİ İNC3SULU 
(Devamla) — Takdir buyurursunuz kesik bir 
kenuşmaım ne kadar güç olduğunu Sayın Baş
kan. Bahusus bugün karar aldık biliyorsunuz 
caa, 10,00 dan sonra çalışmiyaeağız. Bu itibarla 
muhterem arkadaşlarım ten sadece, verilmiş 
araştırma önergesi üzerinde niçin araştırma ya
pılmasını kabul edip veya edilmeme konusuna 
kmoa değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten gerek 
önerge sahibinin, gerek benden önceki konuş-
ma-rmın vo belki benden ronraki konuşmacıların 
d", dokunacakları gibi, meyva- ve sebse istihsal 
bölgelerindeki fiyatlarla hallerden tüketiciye 
geçişe ve dolayısiyle perakende satış fiyatları 
iherindeki farklar usun zamanlardan beri tar
tışma mevzuu olagelmektedir. Benim hatırladı
ğıma g:Jro, usun zamanlar derken 1949 senesin
de böyle bir konu bahis mevzuu olmuştu. Zina
nın Hükümet Başkanı, İstanbul halkı sebzeyi ve 
meyveyi neden fasla pahaı yemektedir, sebebi 
nedir acaba diye benim de dâhil olduğum bir 
nr.ilkiyo müfettişi ekibini İstanbul'a göndermiş.. 
ti, bu konu tetldkat, rapor mevzuu olmuştu. O 
günden bugüne kadar da hiçbir ciddî tedbirin 
alındığına şahidolmadım. 

£hvm Özarda böylece sebse ve movvaTarıri-
istihsal! bolnfcl.erir.de ucuz olması ve büyük şe-
h ;r^rdeki tüketicilere fahiş fiyatlarla sa'ılmasi 
ker.usuna ait önergesini bir gerçeğe değinmek* 
amasjy.o getirmiştir ve önergen n konusu bir 
gerçektir. Yaînıs önergenin içinde denişe dö
küm konusuyla ilg'li olarejk Hainin dolmakta 
vo cirldrleşmckts olduğuna dair bir mevsuu da 
vardır. Ben buraya dokunmıyaca^ım. 

Yine önergede bu Halice döküm dolayısiyle 
vo fahiş fiyatlar dolayısiyle satıcı ile patınalan 
yurttaşların, bilhassa bir kısım yurttaşların sa-
tıralamamalan dolayısiyle arada meydana ge-< 
lor, psikolojik bir hal dolayısiyle bir servet düş-
m'vtfıgı' doğmasına dokunmaktadır ve Iİükümejt, 
Başkanının da, «Fukaralık edebiyatı yapıyorlar,' 
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Çorceğl dile getirmiyorlar, bozgurouîuk y.vn-
yorlar,» şeklinde bir fıkrasına değinerek, Hı-
•kümoi Başkanının bu görüşüre kara görürünü 
^ıklamaktadır, Ben Cavın Reşat Özarda'nm bu 
konudaki görüşüne do ikfe'dann covabmm r.e 
olacağın merak ederek *-dinliyeccğim, gerekirse 
ondan sonra değineceğim, Bu balamdan buna 
da değinmek istemiyorum. 

Şimdi muhterem. arkadaşlarım, neden bu seb
ze vo meyvalarm üretim bölgelerinde ucuza, tü
ketim bölgelerinde pahalıya mal olduğu konusu 
tartışma korusu olup geliyor ve hakikaten bi-
râr\ Türk toplumunda bu fıkralariyle, lıarj'ka-
f irlorivle cdcbiyafa ma! olmuş bir gerçek ola
rak sürüp geliyor? Bunun sebrıleri ünerinde 
dirmamız Taamdır. Bu, çeşitli hükümetlerin na-
zv\ dikkatini çekmemiş değildir. Derom bir mi-
ı-rdlri arz ettim. Baha evvel do h"tk" im etlerin 
ra~ar! dikkatini çe!kmiş ve (MSI?) Iî:yva ve 
yaş Sebze Kooperatifi adiyle b'r kooperatif do 
kurulmuş, halde bir zamanla? faaliyette bulun
muş, 20 milyon lira sermaye ile çahşmış vo fa
lı i.'. başarıya ulaşamadığı için de zannediyorum 
ki tasfiyeye uğramışta. Bugünkü durumu ke
sin Olarak bilmiyorum. Sayın Ticaret Bakanı
mın?. meselenin bug'inkli durumu hakkında 
bilgi vereceklerini ba^aulı veya başarılı olmadı
ğını- ve neden olmadıkını açılmamalarını rica 
ediyorum. 

Yine muhterem arkadaşlar bu yaş meyva ve 
s 'ibneler konusu tek taraflı bir konu da değil
di/. Memleketimizde üreticilerin teşkilâtlanma
mış olman, birçok konularda olduğu gibi bu ko
nuda da esas sebebi teşkil etmektedir. Ayrıca 
sebze ve meyva konusunda ambalâi sek'lleri ih
tiyaca uygun değildir. O kadar değildir İri, muh
terem • arkadaşlar, bugün haberimize giren ve 
üreticinin kullandığı ambalajlardan büyll: bir 
kısminin şekil ve standartların 20 ceno kadar 
evvel Prof. Baale tesbit etmiş ve 20 seneden 
beri de iyi netice mi veriyor, kötü neticeler nıi 
eldo. ediliyor münakaşalı etüdü, yapılmadan 
görenek halinde bu ambalajlar devam edip ge
liyor. Böylece ambalajlamanın vo ambalaj mad-
lorinin pahalılığının da sobzo ve mey renin pe
rakende satışına, halloro gidişine, müstahsil 
elinden çıkışma müessir olduğu-bir gerçektir. 

Yine muhterem arkadaşlarım, tauma duru
mu da bir ayrı ime ar dur. Karayolları taşıma
ları yanında," İri bu meyva ve sebzede kara yol

lan taşımalarının bi'yük bir İnsmı kornisyen* 
cuîaeın yani mütcaril tâbiri ile ka'rzzmalla-
rm veya onların bağlı ol duldan taşıma .şirket
lerinin elindedir veya tesHndcdir, bir de D. D. 
nln meyva ve sebze taşımaların dairi anlayışı çok 
daxlır. Gerek vagen tahsisi gerek vagcnUa is
tifleme konularında Devlet D emi-'yolları dar bir 
anlayış içinle bulunmakta Hır. İW:ıı zamanda 
Dovlet Demiıyellannın newa ve sc" zo taşı
madaki taşıma müddetleri de uz m dur. Bunla
rın paze.ra gelmeden-evvel vasıflanırn bo-
z.dma::na müeısir olmaktadır. Gerçi bugün 
meyva vo sebzelerin büyük bir çoğunluğunun 
karayollarından taşındığı bir valradır aiıa 
karayollarından z'yade elcmryollarmdaıı istifa
de etmek istlycn üretim bölgeleri de vardır. Çok 
iyi vasıflı mey/a vo sebze üreten bildiğim bir 
ilçeyi, meselâ Kryucak ilçesini buna misal ola
rak vermek isterim ve Demiryolları ile başlan 
devamlı olarak derttedir. 

Yine muhterem arkadaşlarım mryra ve seb
ze konusunla memleketteki görenekler teşki
lâtsızlık dolayısiylo devam edip goliyor. Tabiî 
bu göreneklerin Lasında bilhassa narenelye, ta-
runşgiller ve olma gibi meyvalardan olmak ine
re 1: akçelerde toptan alıp satma keyayeti ge
liyor. Toptan alma ve satma keyfiyeti üzerin
de çeşitli faktörler müessirdir. Banların en bel-
libaşksı kredi tatminsizliği vo mcyvaırn kemale 
erdiği zaman satıcının elinde sat:nalr.ıa güoü 
azlığı dolayısiylo lüzumlu krediye kolaylıkla 
kavuşamamau ya alivre satr. yoluna gitmesi 
veya paz?„rdaki ldşidcn tefecilik yoliyle para 
alman ve ona karşılık mey vasim, mahsulünü 
göstermesi veya İstanbul halinden gelmiş elan 
insilerin nıcyvalannı toptan bahse halinde ka-
pr/tılması teamülüne, göreneğine uyması gibi çe
şitli sebepler müessirdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; ürctieilerln 
mallarını getirecekleri borsa vrya pazar nite
liğinde kuruluslarmrz da yoktur. Yani bu ko
nuda toplumumuzun zemini, bâzı teşkilâtlanma-
mıştır, iptidaidir. Toptan müstahsil pazarları 
da kurulmamıştır. Gorck üretici ve gerck30 tü-
ketiei bölgelerindeki hallerde, bilhassa büyük 
şehir hallerinde üretişinin baîi komisyoneııla-
r:n, kabzımalların, tüketicinin hali de peraken
de satış yapan manav ve emsali satış yapan ki
şilerin günlük piyasa şartlarına veya bir fiyatı 
tutma çabalarına kalmaktadır. 
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Şimdi, bir vakıa daha vardır muhterem ar
kadaşlar bu konuda, onu da tesbit etmemiz fay
dalıdır. Memleketimizin nüfusu artmaktadır, 
şehirleşme hızı yükselmektedir. Alt gelir taba
kalarının satmalına gücü arzu ettiğimiz seviye
de değildir. Ama, bunlara müessir olacak bü
yük şehirlerimizin toptancı halleri de kifayetsiz
dir ve teşkilâtsız iır. Bu hallerde çalışan komüs-
yoncularm piyasa anlayışları da fahiş kâr esası 
ib beraber, gelenek ve göreneğe de bağlıdır. 
Hallerin kifayetsizliği dolayısiyle, meslek reka
betini sağlamak imkânı da hemen hemen yok 
gibidir. Çünkü, hallerde yazıhane bulup yer
leşmek fiilen mümkün değildir. 

Böylece, istihsal ile, üretim ile talep müte-
vazin olmuyor. Üretim çok, yani arz fazla olsa 
bile talebi karşılıyacak şekilde onu piyasalan-
dırmak, üretimin miktarı ile ve pazarlamasiyle 
bağlı olmuyor. Muayyen kişilerin veya muayyen 
şartların tesiri altında kalıyor. 

Şimdi hallerde bâzı çeşit sebze ve toptan' 
sebzslerde de, istanbul halinde bilhassa top
tancı ile manav arasında ve tüketici arasında 
üçüncü bir kadro vardır ki, bu kadro 
bâzı kısım sebze ve meyvaların ambalaj
larının meydana getirdiği zaruretten fay
dalanarak, yani ambalajların standart değil, 
büyük ambalajla? halinde, meselâ fasulyede ol
duğu gibi yüz kiloluk sepetlere, küfelere kon
ması dolayısiyle faydalanarak fiyatlara mü
essir olan ve yükselmesine müessir olan, işte 
meşhur tabiri ile «Madrabaz» denilen esnafın 
veya esnaf grupunun ki birkaç yüzden ibarettir 
İstanbul halinde adedleri tesiri İstanbul piya
sası ve istanbul tüketicisi için küçümsenemiye-
cen ka:lar büyüktür ve :nüessirdir. 

Şimdi arkadaşlar, konu üzerinde, bilhassa 
büyük şehirlerimizde şehirleşme hızımız art
tığına göro, halde ve istikbalde düşünülmesi 
lâzımgelen meselelerden, önemli meselelerden 
biri niteliğindedir. Halen belediyeler toptnacı 
hallerinden başka, her şehirde ihtiyaca yeter 
sayıda vo teşkilâtta semt pazarları da açama
mışlardır. Açtıkları semt pazarlarında kontrol 
zayıftır, belediye zabıtası kontrol yapmaktadır 
sadeco ve zayıf durumdadır. Bilhassa, semt 
pazarlarında manavlar bu pazarlardaki fiyat
ların düşmemesi için yer tutmakta, işgaliye 
resmi ödemek suretiyle yer tutmakta, gerçek 
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müstahsilin malının pazarlarda satılmasını ön
leyici davranışlara girmektedirler. Bu konu 
üzerinde demin de arz ettiğim gibi uzun uzun 
konuşmak mümkündür ve söylenecek çok şey 
vardır, fakat araştrıma isteği kabul olunursa - ki 
grupumuz bunu temenni etmektedir - bu çeşit 
konuşmalar araştırma^ raporu dolayısiyle im
kân da olacaktır. Bu düşünce ile Sayın özar-
danın önergesinin hal içinde olması ve servet 
düşmanlığına dair olan kısımlarına dokunma
dan kısasa, daha doğrusu bunlara iktidarın ce
vap vermesi arzusu ile, kısaca bu araştırmayı 
yapmakta fayda mülâhaza ettiğimizi ve bunda 
lüzum ve zaruret bulunduğunu ifade etmek 
isterim. 

Araştırma yapılırsa, bir Meclis araştırması 
yapılırsa kazancımız ne olasaktır? Bugüne ka
dar yapılmış olan araştırmalarda, hatıladığıma 
göre, hiçbirisi burada konuşulup bir neticeye 
bağlanıp icraya, yani Hükümete tevdi edilmiş 
ve Hükümete faydalı olacak bir rapor veya bir 
tavsiyede bulunulmuş değildir. Ama hiç olmaz
sa muhterem arkadaşlar, araştırma konularının 
büyük halk kütlelerine müessiriyeti bakımından, 
meselâ bu konunun kabul edilerek, alınması lâ-
zımgelen tedbirlere ışık tutacak bir nitelikte or
taya konulup, icraya faydalı olacağını ummak 
isterim. Bu bakımdan da araştırmanın kabul 
edilmesinde fayda mülâhaza ederim. Çünkü, 
bir defa araştırma yapılırsa kazançlarımız ne 
olacaktır, demiştim. Asgari şunlar olacaktır : 
Bir defa Anayasamızın 51 nci maddesi koopera
tifleşmede Devletin teşvikçi rolünü kabul etmiş
tir. Kâfi bir hızla kooperatifleşmeye girememiş 
durumdayız. Şu halde bu konuda, yani sebze 
vo meyva üreticileri konusunda kooperatifleşme 
neden yavaş oluyor veya hiç olamıyor, bunun 
sebebini bulur ve bu konudaki kooperatifleş
meyi hızlandırmaya vesile olabiliriz. Yine mey
va ve sebze taşımasındaki teşkilâtsızlık ve en
geller üzerinde gerçeği bulup bunların kaldırıl
masına faydalı olabiliriz ve icraya ışık tutabi
liriz. Çünkü muhterem arkadaşlar, deminden 
de arz ettiğim git i, kendimi hatırladığım gün
den beri bu konu ile ciddî olarak meşgul olun
mamıştır. Yalnız, mütemadiyen tartışma mev
zuu halinde iş geçiştirilmiştir. 

Yine muhterem arkadaşlar, konunun kamu 
I düzeni içerisinde tanzimcisi belediyeler olaca-
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gına göre, belediyelere düşen görevlerin ciddî 
olarak yerine getirilip getirilmediği - ki bendeniz 
ciddî olarak yerine getirilmediği inancın
dayım - konusunu da ciddî bir araştırmaya tabi 
tutarız. Belediyeler neden başarıya ulanamıyor
lar? Eksikleri nelerdir? Ne gibi tedbirlere ve 
yardımlara ihtiyaçları vardır? Bunla? ela böy
lece Hükümete yani icra makamına r ık tutacak 
mahiyette gerçekler olarak ortaya çıkar. 

Yine muhterem arkadaşlarım, sebze ve meyva 
konusunda en önemli bir husus da, depolama, 
Baklama, ambalaj, konserve ve konservecilik gi
bi konulardır ki, bunların kooperatifler veya 
kooperatif birlikleri yollariyle yapılması gibi 
mevzuatımızda olan imkânların neden kullanıl
madığını da araştırmaya değer bulmaktayım. 
Çünkü mevzuatımızda diyorum, kooperatiflerin 
ve kooperatif birliklerinin kurulmasına ait ka
nunlarımız, statülerimiz vo bununla meşgul ma
kamımız, Ticaret Bakanlığımız var, fakat ne 
gibi teşvik edici tedbirler alıyorlar ve ne gibi 
yeni kooperatifler kurulup da bu konulara po
litik olarak el atmışlar, bunları bilememekte
yim. Sayın Ticaret Bakanımız burada oldukla
rına göre zannederim ki, bu konularda da taki-
bettikleri politikayı açıklarlar. 

Yine muhterem arkadaşlarım konu, geniş 
halk kütlelerini doğrudan doğruya ilgilendiren 
bir konudur. Üzerinde çeşitli, hattâ demagojiye 
varan tartışmalara müsait bir konu olduğu 
için, gerçeği bulmak ve geniş halk kütlelerinin 
yararına daha iyi bir düzenleyici yol bulmak 
için de faydalı olacaktır. Böyle bir araştırma 
yapmadığımız takdirde, yine tartışma konusu 
olup kendi bildiği gibi akıp gider. Çünkü, 
bugüne kadar hükümetler ve bakanlıklar bu 
konu ile ciddî olarak alâkadar olup, bir poli
tika tesbit etmemişlerdir, bir sosyal politika 
mevzuu haline getirilememiştir. A~aştırmayı 
kabul buyurduğunuz takdirde, belki bu ko
nunun sosyal politika mevzuu olarak hükü
met, iktidarın ve muhelefetlerin görüşlerine 
göre bir neticeye bağlanıp, reel bir konu olarak 
mevcut ve gelecek hükümetler tarafından geniş 
halk kütlelerinin yararına müspet olarak, olum
lu olarak halli imkânını bulmuş oluruz. Bu ba
kımdan araştırmayı kabul etmekte de fayda 
mülâhaza etmekteyim. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, konu üze
rinde, aracılar, faiz hadleri, asgari satış fiyat
lar?. vo benzeri mevzulara dokunmak istemiyo
rum. Anca!:, şunu samimî olarak söylemek is
terim ki, manavı veya meyve ve sebze satan 
bakkalı kaldırmak suretiyle bunların arada 
kazandıkları, yani tüketiciden aldıkları kâr
ları üreticiye intikal ettirebileceğimiz kanısm-
dr. değilim. Çünkü bu bir ideolojik veya bir 
doktriner konu olma niteliğinde değildir. Za
ten, bir ideoloji veya bir doktrin iktidara 
geldiği zaman kendi görüşüne göre her şeyi 
yeniden tanzim edecektir. Nitekim, tanzim et
miş memleketler de vardır, onların da bu ve 
benzeri konularda yani manava, bakkala, ara
cıya husumet ilin edip, bertaraf etmek suretiyle 
kaldırdıkları zaman süresi içinde de başarıya 
ulaşıldığı görülmemiştir. Meselâ Yugoslavya, 
şimdi içinde bulunduğu düşeni tadil etmek 
vo daha başka istikamette geliştirmek için 
çaba sarfettiği gibi, Sovyet Rusya'da da ko
münist düzenin getirdiği doktrinin 50 yıllık 
tatbikatı neticesinde kâr ekonomisine doğru 
çeşitli yönelmeler ve sağa kaymalar olduğu 
da bir gerçektir. Bu itibarla işi, manavı, bak
kalı, aracıyı kaldırıp da halledebiliriz zannet
mek yanlıştır. İşi memleketin gerçeğine uy
gun bir şekilde teşkilâtlandırman-n pratik 
yolunu bulacak bir araştırma, elbirliğiyle 
araştırma ile icraya faydalı olabiliriz, kani
siyle mülâhaza etmekte bendeniz fayda mü
lâhaza ediyorum ve bunu doğru buluyorum. 

Sonra kald*. ki, Sayın Karcı'n:n konuşma
larından edinebildiğim intibaa göre, bizim 
hali hazırda yürümekte olan Anayasamızın 
getirdiği sistem, kabul ettiğimiz plânlar ve 
bütün kanunlarımızda temel tahrik edici fi
kir karma ekonomi fikri, temel de budur. 
Binaenaleyh, biz bu konuda da karma ekonomi 
kurallarına dayanmıya mecburuz vo karma 
ekonomi kuralları içerisinde üretici de, aracı 
da olacağına göre, ikisinin dolayıslyle tüke
ticiye sararı olmaması için en iyi yolu, en iyi 
teşkilâtlanmayı, en iyi pazarlamayı en iyi 
nakletmeyi ve bu konu kendisine görev ola
rak verilmiş olan kamu kuruluşu belediyele
rin çeşitli acizlerini ve beceriksizliklerini, ki-
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f~,yct sisliklerini bertaraf edici yolları bulup, 
1: ınımlastırma!: veya movcut kanunları da
ir, dirayetle ve daha ciddiyetle icra etmek 
suretiyle halledilebilir, olduğu kanısındayım. 
B\ kan: ilo de arattırma yapılmasında grupu-
n1iî fayda g'jrmektedir. Oylar:nıs:n olumlu ola
rak kullanılmasını riea etmekteyim. 

Hepinizi sayr. ilo selamlarım muhterem ar
kadaşlarım. (Allarlar) 

BAÇKAÎT — Efendim, vakit gecikmiş ol* 
duğ:ı cihollo önergo iborindelıi görüşmelere 
önümüzdeki ça-^amba günü devan edilecektir. 
Söz sıras?. 0. I I P. Grupu adma Sayın İsmail 
G'ataloğlr.nun, sonra da ^.hışlan adma Sayın 
Eo^it Ülke: vo fte-at Charda'nındır. 

13 Aralık 1067 Pazartesi ^ünü saat 14.00 te 
toplanma!.: üzere Birlerimi kapatıyorum 

(Kapanma Saati : 19.00) 

»>»< 

5. — SOEULAR VE CEVAPLAT, 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
IlaîipDğli'j'nun, Bajb ikanın Romanya vo Rusya 
seyahatIno dair sorusu ve Dıjijlcri Bakam İlıcan 
sabrl Çajlayangil ilo Barbakan S'Mcyman De
mleyin yanlı cevapları (7/49d) 

16 . 9 . 1957 

îîillet Meclisi Başkankğına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Barakan, Sa

yın Derleri Bakanı taraf mdan yaz lı olarak 
cevaplandırılmasına aracıkğmzz: saygılarımla 
dilerim. 

Ankara Milletvekili 
İbrahim Sıtkı Haîipoğlu 

Saym Barbakan Romanya'ya kalabalık bir 
hoyetlo gitmrtir. Bu z'yaretin arkas.ndaıı yi
ne kalabalık bir heyetle Rusya'ya gidecektir. 
nomanyr.'ya fiden heyette daha önceden ilan 
edildiği gibi 41 kainin bulunması gerekmek
tedir. Ancak bu arada heyete kararname dıgı 
Kz\ kişilerin do alındığı, özel bi; berber gö
tü.-üldüğü bâz1. gazetelerde haber olarak yayın
lanmış bulunuyor. 

Bu sebeple : 
1. Heyetlo birlikte seyahate rrkan zevatm 

Eomanya ilo yap? lan resmî görüşmelerdeki gö
rev durumları, ilgileri, etlileri, memuriyet nı-
fa' vo salâhiyetleri nedir? iler birisinin is.'.m vo 
momuriyet durumlarının açık olarak bildiril
mesi. 

2. Daha önce sayısı bildirilen, ka^arnameye 
d'nar*. 41 kişinin. dş:nda heyet ve seyahate kim
ler dâhi1, edilmiştir. Öne! bir berberle, karama
ma âıy. bir hanım sekreter götürülmüş müdür? 

3. Bu say aha' Devlete kaça mablmuş, ne 
kadar döviz sarfedilmis, yetkisiz ki iler için 
(hanm sekreter ve özel berber d2hil) ne kadar 
para sarfedilmis, bu para hungi fasıldan öden
miştir? 

4. Bu gibi dostluk seyahatlerinin malî sı
kıntı içinde bulunan memleketimiz için daha 
dar kadrolu, etkili vo yetkili kişilerin katılaca
ğı heyetlerle yap-lmasını uyg*un bulur musu
nuz? 

Bundan senraki dış seyahatler için bu isti
kamette Lir düşünceniz var mıdır? 

T. ö. 
Dışişleri Bakanlığı 

Doğu :~471-343-l/G7-13D 
Doğu Dairesi On. M İ 

Konu : Ankara Milletvekili İbrahim 
Gıtîa Hatipoğdu'nun önergesi 

23 . 11 . 1007 

TJLLIOT IOCLÎSÎ BAniSAîTLIÖETA 
İlgi : 1 . 11 . 1007 tarih ve 5123/30747 - 7/494 

sayılı yaralan : 
Cayın Barbakanımızın. Bomarya ve Sovyet-I 

b r Birliğine yaptıkları ziyaretle ilgili olarak 
Ankara M-lloivokii İbrahim - Sıtkı Ilatipöğltf 
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tara?ından verilen 7a-a.l1 r.oru önergesine hasır
lanan C3va? ildikle- takdim kılınmıştır.'-

Arz ederim. 
DrjHcri Bakarı 

İhsan Sabri Çağlayangil 

1. Malam olduğu ibere devletler arasında 
yüksel: seviyelerdeki ilişkiler, n bir seldi de 
Dovbi balkanları, barbakanlar ve Dışişleri 
bakanları seviyesinde teati edilen s'yaretler vo 
dire":'-, tema "dar peklinde tccolli eder. 

Yüksek ro-; iyedeki bu syaretlerden Devlet 
başkanları rJyaroibrindo s^osifilı mesoblere 
temas edilme.:;. Bu sev'yedeki li'yaretbrden mu
rat. diğer ey/iyedeki temaslar vo mcs3İelerin 
hail', inin müsait bir .7 imin yaratmak ve Dovbt 
başkanlar. rr.viy:)s:'ndeki. s'yarotbre gösterilen 
umumi ilciden frydalanılarak milbtbrin yek
diğerini daha yalandan tammalarmı sağlamaya 
çaV.m.aVüiı*. 
,• Barbakanlar srviyos'ndoki niyarotlerde eb 
p,Tınan konular iktisadi, kültürel, sosyal • vol-
hasb Hükümet fonksiyonunun bütün sektör
lerini kerhiyan meselelerdir. Bu itibarla heyet
ler rûyarst "dilen Devletin vo aramızdaki iliş-
k'lorir. ömirkloriro göre değişik sektörler
den ystVü temsilcilerin katıbnasiyle terj.kü-
botnoktedir. 

Dışişleri Bakanb,-;ı seyjycsirdo yapılan, mya-
r etlerde be mıı'a'bn vo ç^ııclliklo siyasi ma
hiyette olmak i'zr?-) dürya sorunları vo 'kil? 
ilişkibr vı bu ilişkilerin takviyesi gibi mose-
b b " 'Cı abrur. 

î",to" ^Vrrk sov^nd? cereyan rebn bu i r 
kat^orl- "'^arette bxy^tlerin teşkil ndo g''" 
önünde tutulan İvrıs İrana"-n çavken nek'l-
cb ifası, ve özell'ilderi, mevzu vo görevin öne
midir, 

(V^-vb bb i ab i .-'ya—t bah's kor-î^u i-^ 
o tebdir'V, b~~rstln tTkllbde T7~y»-r,-•,••' -̂- j r ı _ 
.rrvb,"". •̂ V-nV-». ka-*"''. ta"*a'?".n :nsm''"',~'v!''imbo 
v'k". r'_T',.~'*'i""':''> fn'etird'"! b—'^tn a ^ d ^rrı 

t r T . ••^''kkül'ır^'.n 7"T ör"\rcb bT-ıbndurul-
ma"a d"1. r̂ "ı,'~,r»~ı~b .|̂ pı

,-̂ -~<'»-",'«ı~, '-".-•—rf'**-»ı 

p.T-ta^ya v^ R'v-'ntlrr Birlî/Hne ^a^ılan zi-
vv,'>tb':,*'b î"+? b'^ün bu b'is-ab— r*"- ö^r'^'b 
tutul-ari". ve heyetler ona 7'Jro tenkil edilmiştir. 
' 2. MısraTar-a edince : 

Uç.1: ücreti, Dr.s~???ız\ h^'camalan Vsr-
glsi Ve kanuni masraflar çıktıktan sonra her 

iki seyahatte ahırlama masrafı olarak 53 157 
Tl. san od linktir. Bu meblâğın takriben 23 030 
Tl. Romanya, 33 157 Tl. da Sovyetler Birliği 
seyahati irin -arı edilmiştir. 

3. Birçok cakadaki teknik konuları cb 
alan heyete bir frekreter dak'ilo da rofakıt 
cimiıtlj. Corck sefarolCoıim zin kadro dur.!-. 
mu, (prokso hbmotin icabı bunu sarori lni-
mV.::î;a:lır. Iî~ran ta-rhih, tadil, tekemmül ci-
'v.rlen komünike projelerini, nutukla-.ı, hattâ 
bir yerden bir yere giderken uçakta yar/) 
incao kadar yet ştirmenin ^orolı'iği anlar ol
muştur. Barlar ancak meılkicn bir S3îırcVr 
dak';i.Io tarafından yambbiboek rbrc'ir. K^n-
Hr'ne verilen harcırah, her iki seyahat için 
1 CIO Tl. dır. 

H7y~i3 dâhil ob,u hi.ınc^ r'yrcr/l'rA hulu
sunda Eoma^ya "^'•arrtird-n avdctimiad3 D ".-
ilrn Erka-Limıı Istonbul'da basına 7Cerli iz?.-

x hatta bulunmuştu. 

4. Netice olarak, Eomr.-^a ve ö.'O." G. B. 
^r: rddor. hryet h'.Tnetin ifasını gerektiren §3-
kilcb t"7k'l olunmuştur. 

İbrid- do h-yetlcrin 1 rci maddede marnı; 
"r^uslar gö" önöndo tutularak tc-akil olunacağı 
^bildir. -

T. ö. 
Başbakanlık 13 . 12 . 1057 

3xa•̂ .r.r.la:, vo Kare/rlar 
Tsr-:i Da'r^ri 

Çayı î 77 -1.53/0031 

.HLT^LÎT MICLtfSÎ BARICAITLI^EIA 
Kr.nunlar M ıdürlüğü : 
Jl-ni : 1 . 11. . 1C07 tarih vo 7/lCû - 5123 

/30747 câyıh ya'Tnıs. 
An.krrra Ilibltvelıili tbrr,bim Sı"7n IIa*<'p-

^"l'i taracuubn Romanya ve Eunya seyahati u b 
ilgili ola—b Br.;^,bkTilık ve Drbbr i BaTrnlıoı-
r.a y'jnrltîlcn yaıdı eoru önerg3si incelen-
mi-'t'T. 

Dro'.-brl Bakanlığınca hr.-1rlr.nm17 vo PT1-
b t MooİTri Ba^Ta^k^rPo .ST'-n'-l'̂ T-"- ryn.-^ îiî^'k 
^̂ •"ra">. T̂ "!*",T",.'r b",.sT"'.*!b.",ı ta"na"","̂ u ka"'sı"'adı"v.u-
A~r>. bu 1-â Ti.d.a b^-kaca bir mütalâa ilâvesine 
lü-rvu rrö-"i-ncmirtir. 

Ar:: ederim. 
Ijübyma". J^^m'rcl 

Başbakan 
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1. Malûm olduğu üzere devletlsr arasında 
yüksek seviyelerdeki ilişkilerin bir şekli de Dev-
b t Başkanları, Başbakanlar ve Dışişleri Bakan
ları seviyesinde teati edilen ziyaretler ve direkt 
tomaslar şeklinde tecelli eder. 

Yüksek seviyedeki bu ziyaretlerden Devlet 
Başkanları ziyaretlerinde spesifik meselelere te-
maı edilmez. Bu seviyedeki ziyaretlerden murat 
diğer seviyedeki temaslar ve meselelerin halli 
için müsait bir zemin yaratmak ve devlet baş
kanları seviyesindeki ziyaretlere gösterilen 
umumi ilgiden faydalanılarak milletlerin yekdi
ğerini daha yakından tanımalarını sağlamaya 
çalışmaktır. 

Başbakanlar seviyesindeki ziyaretlerde ele 
alman konular iktisadi, kültürel, sosyal velhâsıl 
Hükümet fonksiyonunun bütün sektörlerini kap-
sıyan meselelerdir. Bu itibarla heyetler ziyaret 
edilen devletin ve aramızdaki ilişkilerin özellik
lerine göre değişik sektörlerden yetkili temsilci
lerin katılmasiyle terekkübetmektedir. 

Dışişleri bakanları seviyesinde yapılan ziya
retlerde ise mûtaden ve genellikle siyasi mahi
yette olmak üzere dünya sorunları ve ikili iliş
kiler ve bu ilişkilerin takviyesi gibi meseleler 
ele alınır. 

işte yüksek seviyede cereyan eden bu üç ka
tegori ziyarette heyetlerin teşkilinde göz önün-
d3 tutulan husus hizmetin gereken şekilde ifası 
ve özellikleri, mevzu ve görevin önemidir. 

Ortada bir iadei ziyaret bahis konusu ise o 
takdirde, heyetin teşkilinde yukardaki husus
lara ilâveten, karşı tarafın memleketimize vâki 
ziyaretinde getirdiği heyetin adet ve tarzı te
şekkülünün göz önünde bulundurulması da mü-
cameb bakımından zaruridir. 

Romanya ve Sovyetler Birliğine yapılan zi
yaretlerde işte bütün bu hususlar göz önünde 
tutulmuş ve heyetler ona göre teşkil edilmiştir. 

2. Masraflara gelince : 
Uçak ücreti, dış seyahat harcamaları vergi

si ve kanuni masraflar çıktıktan sonra her iki 
seyahatta ağırlama masrafı olarak 53 157 Tl. 
sarf edilmiştir. Bu meblâğın takriben 20 000 Tl. 
Romanya, 33 157 Tl. da Sovyetler Birliği seya
hati için sarf edilmiştir. 

3. Birçok sahadaki teknik konuları ele alan 
heyete bir sekreter daktilo da refakat etmiştir. 
Gerek sefaretlerimizin kadro durumu, gerekse 

| hizmetin icabı bunu zaruri kılmaktadır. Her an 
tashih, tadil, tekemmül ettirilen komünike pro
jelerini, nutukları, hattâ bir yerden bir yere gi-
derksn uçakta yazıp inene kadar yetiştirmenin 
gerektiği anlar olmuştur. Bunlar ancak meslek
ten bir sekreter daktilo tarafından yapılabile
cek işlerdir. Kendisine verilen harcırah her iki 
seyahat için 1 610 Tl. dır. 

Heyete dâhil olan hizmet görevlisi hususun
da Romanya ziyaretinden avdetimizde Dışişleri 
Bakanımız İstanbul'da basma yeterli izahatta 
bulunmuştu. 

4. Netice olarak, Romanya ve SSCB ne gi
den heyet hizmetin ifasını gerektiren şekilde 
teşkil olunmuştur. 

İlerde de heyetlerin 1 nci maddede mâruz 
hususlar göz önünde tutularak teşkil olunacağı 
tabiîdir. 

3. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
' Tunceli iline bağlı Ovacık ilçesi arazisinin sulan-
j masına ve il hudutları dâhilinde tesbit edilen ma

denlere dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı it e f et Sezgin'in yazılı cevabı (7/514) 

13 . 10 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurulmasım saygılarımla 
rica ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü 

Soru : 1. Bakanlığınıza bağlı Devlet Su İş
leri Gsnel Müdürlüğünün Tunceli il ve ilçelerin
de, meşgul olduğu işlerle ilgili olarak bu ana 
kadar yaptığı proje ve etüt var mıdır? Varsa 
nelerdir? Şayet yoksa Tunceli ve ilçeleri neden 
bu zamana kadar adı geçen Genel Müdürlüğün 
icraatından istifade etmemiştir? 

2. Tuceli iline bağlı Ovacık ilçesi arazisinin 
sulanması için Munzur kaynağından 1957 tari-
hindo açılmasma başlanılan su kanalı neden 

I yarıda bırakılmıştır? Keza Ovacık ilçesinin 
I Munzur suyu güneyinde kalan ova arazisinin 

sulanması için Bakanlığınızca bir faaliyet var 
mıdır? Yoksa bundan sonra bir inceleme yap-

I tırması düşünüyor mu? 
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3. Tunceli ili hudutları dâhilinde Bakanlı
ğınızca tesbit edilmiş; ne gibi madenler vardır? 
Nevileri ve dereceleri nedir? Hangi madenler 
özel kişiler tarafından işgal edilmiştir? Kamu 
sektörü tarafından işletmesi halinde randıman 
verecek madenler hangileridir? 

T. 0. 
Enerji ve Tabiî 12 . 12 . 1967 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/5219 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 .11.1967 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/514-5192/31337 sayılı yazınız. 

Tunceli Milletvekili Hasan ünlü'nün, «Tun
celi iline bağlı Ovacık ilçesi arazisinin sulan
masına ve il hudutları dâhilinde tesbit edilen 
madenlere» mütedair yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Refet Sazgin 

Tunceli Milletvekili Hasan ünlü'nün Tunceli 
iline bağlı ovacık ilçesi arazisinin sulanmasına 
ve il hudutları dâhilinde tesbit edilen maden
lere dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

I - Tunceli ili dâhilinde bugüne kadar Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğüne intikal eden 
münferit ve müteferrik su iğleri Ek - 1 de gös
terilmiştir. 

Münferit su illerinden rantabl bulunan ko
nular, bütçe imkânları muvacehesinde, DSt in-* 
saat programlarının tanziminde nazarı itibara 
alınacaktır. 

Fırat Havzası, Munzur - Peri projesi istikşaf 
çalışması meyanında tesbit edilen, Yayla Günü 
Barajı, Konak Tepe Barajı, Bedii Yaylası Ba
rajı, Kaletepe Barajı, Uzunçayır Barajı, Ba
ğın Barajı, Mercan Hidroelektrik Santrali, Pü
lümür Hidro - Elektrik Santralinden, Bağın Ba
rajı ve Hidro - Elektrik Sanrali projesinin plân
lama çalışmaları 1968 yılında ve diğer baraj 
hidro - elekrik santrallerinin ise plânlama çalış
malarına ileriM yıllarda ballanacak ve bu çalış

maların ikmalini müteakip, kabili ura ve ran
tabl bulunacak tesisler, Pazar durumu ve pri-
yoriteleri göz önünde bulundurularak, inşaat 
programlarının tanzimi sırasında nasarı itibara 
alınacaktır. 

II - Tunceli - Ovacık - Havaçor çayından 
faydalanılarak, sağ sahilde kalan arasilorin su
lanması konusu, plânlama kademelinde etüde-
dilmiş ve Havaçor çayı üzerinde tesh edilecek 
bir regülâtör ila sağ sahildeki arazilerin sulan
madı öngörülmüş ise de, plânlama etütlerinin 
bâzı hususlarda derinleştirilmesi lüzumlu görül
müş bulunulmaktadır. 

1967 yılında tamamlanmadı programlaştınl-
mış olan, bu çalışmaların ikmalini mütaakıp, 
mevzu rantabl bulunduğu takdirde, bütçe im
kânlarına bağlı olarak, DSİ inşaat program
larının tanziminde nazarı itibara alınacaktır. 

III - Tunceli ili hudutları dâhilinde Bakan
lığımızca bilinen ve ruhsat alınmış: Krom, Man
ganez, Kurşun, Amyant, Bakır, Demir Mika, 
Pirit ve Maden Kömürü gibi veşitli maden zu
hurları ile Maden Suyu kaynaklan ve Tuz sa
haları mevcuttur. 

Ancak yapılan inceleme sonucunda, mevcut 
zuhurların pek cüzi rezerv ihtiva edebilecekleri, 
düşük evsaflı oldukları, işletme, istih:al ve 
nakliye yatırımları için ekonomik bulunmama
ları yüzünden, halen Tunceli ili hudutları dâhi
linde mevcut maden sahalarından istihsal yapıla
mamaktadır. 

Şubat 1967 tarihine kadar mezkûr il hudut
ları dâhilinde 03 aded maden ara^a ruhsatı ve
rilmiş olup, işletme ruhsatı için henüz bir mü
racaat olmamıştır. 

Bu madenlerin bilinen rezerv miktarlarının 
as olması bakımından kamu sektörü tarafından 
çalıştırılmaları düşünülememektedir. 

Bu arada Pülümür ilçesinde Tekel İdaresi ta
rafından çalıştırılmakta olan ve 1966 yılından, 
beri 399 diğeri 278 ton üretim yapan iki tuz 
işletmesi mevcuttur. 

Maden bölgelerinde Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından gerekli etütler yapılmak
tadır. 

^ 5 7 1 « 



II Malisi . . . D : .17. 
Ek : I 

Iİxıforlt vo müteferrik;su Heri • 
Tunseli : 
A) Merkez : 
1. Cijank vo îfamiln köybri arazisinin su

lanman : 
70 ha. arazinin sulanma :ı.. bin 1 priz vo 

12 Km. tulde kanal u r an ranta. 1 bulunmamış
2. Çögcyök köyü arazisinin İr yi crazyonun-

Can korunman : 
13 da. arazinin corunman için 330 -metro is

tifi! a:ıron]i:ıa:ı yapılman ranta-1 bulımmaınış-
fcr. 

3. Gihcnk r:aInîlo:i arazlsiı:i:ı lîımzur çayı 
tadnnlaıvndaıı korunman : 

3 da, a rainin korunman raııtabl bulunma-
mir.tr. 
. 4. fblırin taslnndan korunması : 

fbhir içindeki tajkına mâruz evlerin korun
man inin 1 750 II. tulde ik:alı kaıal akılman 
tnT'rarnüjtür. To;İ3 bedeli 510 003 Tl. vo ra:ı-
taliöiîcsl 1. 02 dir. 

B) Mazgu-; : 
1. Demirei köyü arazisinin sulanman : 
33 ila. arazinin sulanıra 1 irin mevcut 

40 İt/sn. lik suyun 20 metre tem edilmen ran-
ta". 1 bulımmamıgtır. 

2. Akkilise köyü arazinin sulanman : 
1 in. arazinin sulanman' inin yapılman ge-

rekl'. tesislerin k r an rautaöd bulunmamıştır. 
3. Çakıla j (Kardcdc) köyihıün taıkmclan 

korunması : 
7 ev ve 1 okulun ta'jkmdan korunma 71 biıı 

103 I I tulde i itina 1 duvarı ün jjrülmfr.tür; Ya
tırım bedeli" 44 003 Tl. ve ra:ıta":ilitcsl 2 c'ir. 

4. Kepek'an köyü arazisinin tatlımdan ko
runmadı : 

Ta-Ira ca'ıan, Kc^an B?„ra'ı göl • sa^.aıı' a!-
fcnc'a kainattadır. Geçni tedbir olarak 1CGG 
yıknda, derede ya'a': tenizköği yapılmıştır. 

5. Kuşçu k"yü arazi ;inin tablandan, korun
malı : 

Ta~k?n' ra'ıa~ı, Kc^an Bara*?. göl sahan al-
tnrla kabzalından, devamlı bir tesis kr an ran
ta")! î:;iıl-ın"?a".ınt'r. 

G. Seri k'yünün ta^lmıc'an korunman : 
2") ovln taskmdan korunman bin 230 Iî. tul

de taTıkimli cedde in;an gerekli i.e do, k"y 
Koba:ı Barajı göl sakası içerisinde kalacağından, 

1 5 , 12 .1937, O '.X 

bu süre ininde geçici tedbirler alınman engö-
ralmihtü^. 

G) Çemişkezek : 
1. Harmanlar köyü arazisinin talkından 

kcrunması : 
Keban gol sahası içerisinde! kalan köyün 

Devlet 8:1 Kori GJHOİ Midürlüğü tara.mdaa 
isilmlak edilip, İmar İskân Bakanlığınca ba:ka 
yere nakli öngörülmüştür. 

2. O/anm sulanmadı : 
Mcvza 1037 yılı o "üt programındadır. 
3. A ^ ı Djmmbük köyünün tabirinden ko

runman : 
2ü hanelik k'Jyün, başka yere nakli uygun 

gürüinıüs ve movzu, imar ve İskân Bakanlığı
na izıfclıTJl cllnilmigtir. 

D) L'azlmiyo : 
1. Eimsor köyü arazisinin taşliindaıı ko^ 

runması : ' 
3.5 ila. arazinin tabundan korunması . b i n 

350 Lî. tu do anroşnıaıı taükima't yapılması 
raııtabl buk:mııamışn-\ 

E) ovacık : 
1. Caruk köyü arazisinin sulanman : 
150 ila. a-;'.1 .̂sinin sulanması için yapılmanı 

gerekli tosiübrlıı. insan raniabl bulunmam:> 
t...«. 

2. Çög-üiiük köyü ara^is'rin sulanman ': 
C Jıia'iması istenilen araı;.'J er, tana:n.Dn daf--

lıt: olduğundan, topojrafik bakımdan hernang-i 
bir tesis inhası raniabl bulunmamıştır. •-'- -i 

.0. Karayonea küyii vo araz'sinin talkından 
koj*unma:ı : 

G .ev 10 ila. avazlnin talkından korunmadı' 
için'"İ İCn. tııîdo iksaiı ya';aİ: anlman ve-1 go-
çit yapılması öngöralmüslür, Tesis bedeli 
130 G00 TL. vc-.rantabliton j I d ' r , :.-..': 

4. î'aylagünü köyü arazisinin sulanması ı-
83 ila. arazinin sulanman iein 1 priz vo 5 

Km. tukb Eiılama kanalı nrası, ilgisi dolayı-
siylo Toprajzsu Qoncl Müdürlüğüne intikİJİ ct-
tirilmbti:'. 

P) Pcrick : 
1. Sulama ve Iî. E. .1 : 
203 îîa. arr..zinin sulanması vo yılda 2 mil

yon K\7İı. enerji üretilmesi irin 1 bağlama, 
2 203 XI trfde tünol vo 1 a.l:d , kld7oe!ekir.ik 
santralı in^an rantabl bulunmamıştır. . 

2. Dorcban Halıa'lbsi balıcebrinin sulan
man : • . . • • • . - . - . . . . . .-..„ 
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Konu, ilgisi dolayısiyle Topraksu Genel Mü
dürlüğüne intikal ettirilmiştir. 

3. Bulgurtepe köyü arazisinin sulanması : 
Savak deresinin daimi sarfiyatı ile sulama 

yapılması konusu, ilgisi dolayısiyle Topraksu 
Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. 

4. Paşavenk (Vazgirt) pınarlarının ıslahı : 
50 Ha. arazinin sulanması için 2.2 Km. tul

de kanal açılması, ilgisi dolayısiyle, Topraksu 
Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. 

5. Bulgurtepe köyünün taşkından korun
ması : 

Mahallinde yapılan tetkikte köyde herhangi 
bir taşkın probleminin olmadığı anlaşılmıştır. 

G) Pülümür : 
1. Pişi ve Meydanlar mahallesi arazisinin 

sulanması : 

70 Ha. arazinin sulanması için 1 priz ve 
5 400 M. tulde isale kanalı inşası, ilgisi dolayı-, 
siyle Topraksu Genel Müdürlüğüne intikal etti
rilmiştir. 

2. Hacılı ve Zimak köyü arazisinin sulan
ması : 

20 Ha. arazinin sulanması için 7 Km. tulde-
sulama kanalı açılması rantabl bulunmamıştır. 

3. Şihan mecrasının taşkından korunması : 
Taşkına mâruz evlerin nakli uygun görüle

rek mevzu, İmar ve iskân Bakanlığına intikal 
ettirilmiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
istanbul'un Beykoz ilçesine bağlı sahil köyleri
nin barınak ve mendirek inşatlarına dair soru
su ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı 
cevabı (7/555) 

22 . 11 . 1967 
Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba-

ı>«Kı 

15 . 12 . 1967 O : 1 

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurmanızı rica ve istirham ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Osman özer 

1. — Beykoz kazamızın Karadeniz sahillerin
deki balıkçı köylerine büyük bir imkân Bağlıya
cak olan Poyraz köyü barınağı ile Sultaniye 
çayın barınaklarını ve Çayağızı Mendireği in
şaatlarının programa alınıp alınmadıklarının, 
alındığı takdirde inşaata ne zaman başlanacağı
na, alınmadığı takdirde Bakanlık olarak ne dü
şünüldüğünün bildirmesini rica ederim. 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 1168 

Konu : İstanbul Milletvekili Os
man özer'in yazılı soru öner
gesi hakkında. 

13 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

24 . 11 . 1967 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/555 - 5384/32773 sayılı yazıları karşılığıdır. 

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı sahil köy
lerinin barınak ve mendirek inşaatlarına dair 
İstanbul Milletvekili Osman özer'in yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Poyraz köy Barınağı İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânına teklif edilmiş olup diğerlerinin 
de etütleri yapılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

.««<.... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

17 NCİ BİRLEŞİM 
15 . 12 . 1967 Cuma 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1 1. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/19) 

2.—-' Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalınan ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanı il 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam v-e hasar 
görmemiş binaların yanındaki betonarme bina
ların bir moloz yığını haline gelmesi nedenle
rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/21) 

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

. 5 . — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesfbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi' ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi Ince-
sulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü, ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rım sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyîarra-

ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

6. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Bü
yük halik kütlelerinin sağlığını . tehdide-
den hile ve ihmallere keşin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli t tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 8.8 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

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

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nin, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması Sapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

9. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
ziöğhı ve iki arkadaşının, Kıbns dâvasında mil
lî siyasetin testibi ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi: (8/26) 

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

• . • n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. ~ Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uztı-

rıer'in, Amerikan -Rum Ortodoksları lideri 
Başpiskopos YafcovaB'ın IŞJuibat ayında yurdu
nuza girmesine nfectöh ve "nasıl izin • verildiğine 

dair Dışişleri Bakanından sözlü 6öras>u<6/306) 
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2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-

oğlırnıın, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin sanına yaraşır şekilde, ingasının hanfi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

3 . — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ* 
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alam yapmamın hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba» 
kanılıdan sözlü sorulu, (6/333) 

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

5. — Trabzon Milletvekili £& Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığjn inkişafı için 
ajınan ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

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

.'Si ~^..Aydın pilktvelşili Reşat Özarda%m, • 
Emekli bir ^memurun ölümüne sebebiyet veren ] 
C ENTO te^îl&tında göre/v^îngiliz Çavuşu hak- { 
kında, -Tütıfk Ikantmlarma göre, neden kovuştur- 1 
>m$ yapılmadığına dair Adalet, Dışiştorî ve iç- ' 
idleri 'bakanlanndan sözlü sorusu. (6/359) ,! 

8. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, han
gi îkıtüfcad'i Devlet Te^^kiküllerinin sigorta şir
ketlerine ortalk olduklarına ve bu teşefcjküİlerin 
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap- ; 
tırdılklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 

9. —Kars Milletvekili: Adil Kurtel'in, halen < 
yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğu
na da>ir Millî Eğitim ve Dışişleri balkanlarından 
sözlü sorusu. (6/364) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
fo> Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî ' öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za- j 
nıan .giderileceğine-dair Ta»m Bakanından söz- ] 
lü sorusu, , ( 6 / 3 8 8 ) . . . . . . 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner*-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüs-
tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve iskân ve Köy işleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/389) 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ili v€ ilçelerinin ortaokul, lise^ sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne^ dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/390)..-.,.. 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve.ne yoldan kar
şılanacağına dair Eenerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

14. ---Erzurum Milletvekili (riyasettin Karar 
ea'nm, depreiıi bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve n« şekilde yapıl*-
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (G/416) 

İ5. — Sinop Milletvekili Hilmi IşgüzAr'm, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/417),.. ...•. . . , . v . .„ . , , . , ' . . ; , . . ; , , ' . , ; ; . ; .y 

16. «-(Konya Milletvekili Nazif^"Ktirucu^ 
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429) 

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

18. —- Konya Milletvekili Nazif Kurüeu^nun, 
Türkiye-de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

19. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu*nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan stılü sorusu (6/434) 



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

21.'-*• Konya Milletvekili Nazif Kurucumun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
saman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kürucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan iştetme-
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
eedflmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
ma dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından söslü so
rusu (6/438) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
«konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka-
nınclan sözlü sorusu (6/439) 

24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/441) 

25. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
îrzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/442). 

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

27. —İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, > 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
1996 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/444) 

28 .— Erzurum Milletvekili- Adnan ;Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi fbamkaları 
tarafımdan yaptırılmakıta olan ikramiye evleri-
riin, yurdun muıhtelif yerlerinde yapılmasa hu-

: susunda ne düçünülıdüğrüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskam bafeanlaridan aö«lü sorusu 
(6/449V 
; 29, — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbas/ın 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'c* aa-
tın^httması için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanından »özlü aortlara (6/452) 

30. •— Muş, Milletvekili Kemal Aytaç'm 
İlkokul öğretmenlerine de ^onut yapılmaâınîri 
düşünülüp düşünülmediğine dair Milli Eğitim 
Bakanından sözlü »oruau (6/458) 

31. — Töfcat Milletvekili Fethi Alacaİı'nın, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasra,. Tunhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü,so
rusu (6/465) 

32. — Mardin MilMveMli5 İbrahim Ayso^1-
un, Mardin Valiliğince verileri pasaportları vi
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda rie gibi tedbirlerin 
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri• Ba
kanından sözlü sorusu. 16/475) r 

33. — İstanbul - Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup dolmadığına 
dair.MiU! Eğitim: Bakanından, sözlü_«orusu. 
<6/477) 

34. — Malatya ı Milletvekili' Şalbân Erik'in, 
Anlkara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

35. — Afyon Milletvekili Mustafa Akahn'ın, 
lise ve ortaokullardaki mi&lür yardımcılarının, 
haftalık ders saatlerine ve bunların girmedik
leri dersler için, diğer öğretmenlere ödenen üc
retlere -dair Millî Eğitim Bakanından sözlü . so
rusu (6/490) < V 7 \ - ; 

36. — Afyon Milletvekili Mustafa Âkalın'm, 
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu »istikanıetdnıde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünüjfenediğitiĞı daarV>.3â-? 
yındırlıik Bakanından «örçlü soruşup (6/4§l) , •: 

37. —-Afyon KaraJhisar Millet vekili ^Mus-
tafa Akal'in, Beden Terbiyesi*G>eıiel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenme'tesisleri bultmduğur 
na dair Devlet Bakaınifrıclan sözlü sorusu (6/4|6) 

38. -* . Burduk Milletvekili Fethi ^Çelikb*ş> 
in, Ticaret Lisesi mezunlarıftıny üniversiteigrin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine gii?ebik 
nte imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanında^ 
•özlü «brusu. (6/6ö#) --•- M..-»~>. .V.:.':' 



.39, ^- Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa* 
rıyüce'nin, Çankaya Yergi Dairesinde suisti-
mal < olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

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

41;- — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun :ıriemle%eitimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu; (6/515) 

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

43. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ıh ti* 
yaçl-arma dair Mîllî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu!'(6/519) ", 

44.,*— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek inşan seçilip. seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü soruşu. (6/522V 

45. - r Edirne killetvekilj Türkân Seçkin'-
in, bâzı ilaç lâboratuvar. ve. fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/523) 

46. ^ Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da; bir hava alanı inşasının düşü
nülüp-düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından »özlü sorusu. (6/524) 

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

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

49. — Gümüşhane Milletvekili Sab-ri özcan 
San'm, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) .'•« 

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

• 51. "—. Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ? 
I lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı .Çifte-. 
t köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
l Bâ^anın,dan sözlü sorusu. (6/529) 
[ 52. — Bitlis Milletvekili Cevdet Geboloğlu'-
I nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 
I kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
I kanından sözlü sorusu. (6/530) 
I 53. '— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in Ma-
I lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 

ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

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

55. — Aydın Milletvekili Reşat özardâ'mh, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

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

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

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

59. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaaşı-; 
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu, 
(6/537), 

60. — Aydın Milletveküi Nahit Menteşe'hin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü-' 
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorüsnü 
(6/539) 

61. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, , 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair • 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 
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62; — Konya Milletvekili Nazif Kürucu'nun, 

Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki-
l$tın%dair tçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541), 

63-— Konya Milletvekili Nazif Kürucu'nun, 
Konya/nın hâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

64. — Konya Milletvekili Nazif Kürucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
EUşişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 
•'teJŞSZ-—Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
nlp t̂thjtiOrman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça-
liışjtnlitrm terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

::MŞ-:.-+- Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebiöğ-
lufnun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair; Ticâret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

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

68. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve. köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547) 

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

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

t i . — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/5Şİ) 

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

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

74. — Nevşehir Milletveküi Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

75. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-
ın, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seyelân-
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

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

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

78. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubülan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 

79. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Rize Adliyesinde vukubülan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

80. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

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

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

83. — Konya Mületvekili Nazif Kürucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan,. Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

84. «—Konya Milletvekili Nazif Kürucu'
nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi-



tirilmesine ye Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/567) 

85. —̂ Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - Üçpınar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın-
dyrlik ?Bakamndan sözlü sorusu (6/568) 

86. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida-
'w âmirlerinin tutumuna dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (67560Y 

* "87. —.Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'riın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğ'ine da
ir-Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 
. 8 8 . r^ Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü-sorusu. (6/571) 

89. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, Maraş'ın, Elbistan ilçesinde tertiplenen şa-

' irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba-
kanuuian,sözlü sorusu (6/572) 
' ; 90. > - Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sili Uzuh'un,. Başbakanın beyanat ve icraatına 
.dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

-*. M. — Gaziaritep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüslün, Erzurum radyosunun yayına haşlatıla-
maması: sebebine dair Başbakandan sözlü soru-' 
!su-(6^576) 
.'t 92. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurfuh, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

93. —l&ahbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide Sayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara, dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu; (6/578) 

T '94; ~ Aydın Milletvekili Reşat7 özarda'nm, 
Millet Meçlisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı. olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

95. —• \ İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık* 
lârmaid&ir Millet Meclisi Başlamadan sö#lü so -

e — 
I 96. •— Muş Milletvekili Kemal Aytacın, 

21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
I miserl'iğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 

dövü'lüp, hakerete mâruz bırakılmaları aeıbebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

97. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuoıer'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 

I Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 
98. — Trab2»n Milletvekili Al| Rıza Uzuner'-

I in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
I Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 
I 99. - Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf

fer Özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
I Müdürlüğü ile Adana Şubesindeki hizmetliler 

arasında vukubulan ihtilâfa dair Başbakan 
ve Çalışma Bakanından sözlü «orusu. (6/584) 

I 100. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağını dşir 

I Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 
I 101. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
I Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
I zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
I Tarım, İmar ve iskân bakanlarından sözlü so

rusu. (6/586) 
I 102. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-
I ğan'ın, Adana'nın 'Saimbeyli 'ilçesine bağlı köy-
I lerin iktisaJden kalkındırılması konusunda bir 
I p'lân olup olmadığına dair Bambaşkandan sözlü 
I sorusu. (6/587) 
I 103. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-
I ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
I yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba-
I kanın'dan sözlü sorusu. (6/588) 

I 104. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
I Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu-
I güne kaJdar normal bir işletmeye açılımayış, se-
I bebine dair BayındırhJk Balkanından sözlü soru

şu. (6/589) >, 

I 105. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
I Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayfbunt yo-
1 j Iunun inşasına dair Bayındırlık Balkanından söz-
I. ,1ü sorusu. (6/590) 

|: 106. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-
l! ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
i yüık arabası sahiplerinin^ mtireffeh bîr hay&ta 
I. kavuşturulması .içm ne i düşünüMüğÖne dlir 
ıi^af^ağ;ş,ndan sözlü sorusu. '0/59$) ; ^.i-



107.: -T- Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yllanlıoğlu'nun, Dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
»özlü sorusu. (6/593) 

108.— Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Afyon Karahisar ild köylerinden 
banlarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
kacından sözlü s o n ı s u ^ 

109. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta-
ni'tana ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

İİÖ.— Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya âykın tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/596) 

111. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'inr Kıbrıslı mücahitlerin yaptıklari yürüyüş 
sıracında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair İbişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

112. — Antalya Milletvekili İhsan Ataov'ün, 
Antalya'nın 'Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının c^re^aii edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

,113. vrrr i t a l y a , Milletvekili Jhşan Ataö v'ün, 
J£lbnşh mücahitler .adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599) 

114.— lstanbu.1 Milletvekili. Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle, işlenen cinayetlerin önlen
mesin© dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/600) 

, 115. .— Samsun Milletvekili Yaşar AkaFm, 
Harşit Hidro Elektrik Santralı ye tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601) 

116. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica-
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

117. -— Kocaeli Milletvekili Nihat Erimin, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
l a ineeleı^^ bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604) .:•..-,. 

118. — Kocaeli MilletvekiliNihat E&m'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak^ 
standart tedbir ve tesislere dair • İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605) -n 

119. —•.Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in> 
İzmit'de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü sö̂  
rusu (6/606) •• 

120. — Kocaeli Milletvekili Nihat ^Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırlan içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konttp^ konmıy** 
cağına dair tJlaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607)- ^ ^ ' - ' •'••:--•- Î>.---.A 

121. —Kocaeli Milletvekili ftihat ^Er i rn^ 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaın«n 
ele alınacağına dair Mâliyö Bakanından sozM so
rusu (6/608) - . ; :. :: .r • 

122. — Kocaeli Milletvekili^Nihat" Erim'in, 
İzmit Verem Hastahahesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı halde 1967 yılında y&rdını ya
pılmamasının Sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609-) 

123. — Bursa Milletvekili iSadrettin Çanga'-
nın, Başbakanın köylü sorunlanna dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610) 

124. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum:ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından' sözlü 
sorusu (6/611) 

^25. —r. Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 

126. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

127. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
riın, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
'Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

128. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin ÜysaP-
ın, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615), 

129.,— İstanbul Mületvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağlarin sebeboldüğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından, söz
lü sorusu (6/616) - . ."• "• 



:'i 130. •— Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
bakanından sözlü sorusu (6/617) 
; 131. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal.'-

m, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaT-
şal'ın, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du-
l^muna dair Miillî Eğitim Bakanından sözlü so-
HJSU C6/6İ9), 

133? — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in,, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü, sorusu (6/620) 

134. r—. Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
in, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621) 

135. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kemb.oş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
smm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ye Tabiî Kaynaklar Bakanından, sözlü sorusu, 
(6/622) :..-... 

136. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
rie safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlarından sözlü-sorusu. (6/623) 

137. ..— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/624) 

138. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625) 

139. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/626) 

140.— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması 
için ne-gibi tedbirier düşünüldüğüne dair Baş
bakan,'Ticaret ye Köy İşleri bakanlarından 
»özlü »orusu. (6/627) I 

141. — Trabzon ^Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem 
dahilinde yürütüldüğüne dair Sanayi Bakanın^ 
dan sözlü sorusu. (6/628) 

142. — Ordu Mületvekili Ferda GüleySh, 
Fatsa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair Millî 
Eğitim Bakarımdan sözKİ sorusu (6/629) ' * 

143. —• Konya Milletvekili Tunus Koçaks
ın, Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ayrılına-
nın düşünülüp düşünülmediğine dair' Dışişleri 
Bakanından sözlü sorıifnl (6/630) 

144. — Ankara Milletvekili I. Sıtkı Hatip^ 
oğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta
tülere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) 

145. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu
nun, Seydişehir A. P. ilçe Başkanının, Tarım 
Bakanlığına sattığı elmaların fiyatına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

146. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Akşehir Erkek Sanat Enstitüsünde elek
trik ve motor bölümleri ilavesi ile bir Tekniker 
Okulu açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/633) 

147. — İstanbul Milletvekili Reşit "ÜlkeVin, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ete» 
ji ve Tabiî Kaynaklar Baklanından sözlü «oru
su (6/634)' •• • -vy; : Ü!^ 

148. — Niğde Milletvekili Bubi Şayer'jn, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alınan 
barajlara ve Üluırmak suyunun taşmasının 
önlenmesine dair Enerji ye Tabiî Kaymaklar 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/635) 

149. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

150. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsal ile 
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

151. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter
minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 

152. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm* 
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/63$) 
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153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ın, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/640) 

154. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/641) 

155. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

156. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643) 

157. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin 
durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/644) 

158. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Dizel lokomotiflerin Erzurum Kars hattı ara
sında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/645) 

159r — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair İçişleri, 
îmar ve iskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646) 

160. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/647) 

161. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/648) 

162. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
Maraş'm Afşin ve Elbistan havalisinde bulu
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade 
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sa
nayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/649) 

163. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan 
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı 
yere nakillerinin yapılmasına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/650) 

164. —• Mardin Milletvekili Naznıi Oğuz'un, 
'bâzı fabrikalar tarafından îzmit körfezine akı
tılan klorlu artık suların tesirinden, su ürün

lerinin korunmasına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/651) 

165. —• Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nin susuz bölgelerinin temiz içme su
yuna kavuşturulmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/652) 

166. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/653) 

167. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Erbaa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edi
leceğine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/654) 

168. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
mesine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/655) 

169. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kolay 
bir şekilde temin edilmesine dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/656) 

170. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı 
hale getirilmesine dair, İçişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/657) 

171. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerinin 
yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair, İçişleri 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/658) 

172. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kuzey (Iran) karayolunun ne zaman trafiğe 
açılacağına dair, Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/659) 

173. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Erfoaa ve Niksar ilçelerinin bâzı bölgelerinde 
şamfıstığı ve zeytin yetiştirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/660) 

174. '—- Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
disindeki Söylemez barajlarının etüdüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamından sözlü 
sorusu. (6/661) 

175. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Karayazı ilçesinin yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/662) 

176. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Şenkaya - Bardız ve Yeniköy yo-
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lu güzergâhına dair Bayındırlık Bakamımdan 
sözlü sorusu. (6/663) 

177. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Nohurtap - Beyler köyü ve Hasan-
kale - Narman yoluna dair Bayındırlık Baka
mımdan sözlü sorusu. (6/664) 

178. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman - Gökoğlan - Keçelan ve Karlıova yo
lunun 1968 yılı programına alınıp alınmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/665) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lifi ve içişleri ve Çalışma komisyonları rapor
lar. (2/400) (S. Sayısı : 311 ve 311 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 5 . 12 . 1967] 

X 2. — Devlet Orman işletmeleriyle, kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 
muameleleri hakkında düzenlenen raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/160, 3/144, 
3/291, 3/415) (S. Sayısı : 446 ve 446 ya 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 5 .12 .1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile 
Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşı
nın, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrencile
rinden okuldan ihraoolunanların askerlik mü
kellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Millî Savunma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 2/2, 2/66; Cum
huriyet Senatosu 2/209) (Millet Meclisi S. Sa

yısı : 22 ye 3 ncü ek; 'Cumhuriyet Senatosu S... 
Sayısı : 942) [Dağıtma tarihi : 12 . 12 . 1967] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanunumun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet ıSematosumca ya
pılan değişikliklere dair Millet Meclisi Millî 
ıSavumma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/110; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (Millet 
Meclisi S. ıSayısı : 94 e 1 mci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. ;Sayısı : 918) [Dağıtma tarihi : 
12 . 12 . 1967] 

5. — 1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununum 14 mcü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/77; Cumhuriyet iSenatosu 1/745) (Millet 
Meclisi ıS. ıSayısı : 158 e 1 mci ek; Cumhuriyet 
Senatosu iS. Sayısı : 920) [Dağıtma tarihi : 
12 . 12 . 1967] 

V' 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu 
ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkında kanun tek
lifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cum
huriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali De-
mir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 2/173, 
2/178, 2/180) (S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

X 2. — işçilerin iyonizan radyosyonlara kar
şı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerara
sı Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Çalışma komisyonları raporları. (1/342)-
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(S. Sayısı : 310 ve 310 a ek) [Dağıtma tarihi : 
5 . 12 . 1967] 

3. — Geçe öğretimi yapan İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ök 
ücret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 

Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/370) 
(S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi: 12 . 12 . 1967] 

X 4. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/391) (S. Sayısı : 450) [Dağtıma tari
hi : 12 .12 .1967] 




