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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir Milletvekili i'iayri Ba:-;ar'm, pancar 
üreticilerinin güç durumda kaldıklarına dair 
demecine Sanayi Bakanı Mehmet Turgut cevap 
verdi. 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner, Trab
zon il radyosunun durumuna ve bu kurama ge
rekli kadroların verilmesine dair demeçte bu
lundu. 

Lübnan ve Pakistan'ı ziyo.ret edecek T. B. IfL 
Meclisi üyelerinin listeleri okunarak Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ikinci defa açık oya 
sunuldu ise de, oyların ayırımının birlesin so
nunda açıklanan sonuçlarına göre, çoğunluk 
sağlanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde 
tekrarlanacağı bildirildi. 

Geçici Komisyon Başkanlığının, Arsa Ofisi 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair tezkeresi ile, 

Adalet JBakanı Hasan Dinçer'in Avukatlık 
kanunu tasarısının ve 

Gümrük ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin'in, 
Tütün ve 'Tütün Tekeli kanunu tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair önerge
leri kabul olundu. 

T AS Ali rL AK 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici mad
deler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hüküm
lerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
(1/557) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Tıp ve yardımcı tıp mesleklerinin uy
gulanması hakkında kanun tasarısı (1/558) 
(Millî Eğitim, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonlarına). 

'ThlKLlM/KIl 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars "üyesi Sıvv?. 
Atalay ve 64 arkadaşının, Türkiye Tarım Koo
peratifleri Bankası kanunu teklifi (2/739) (Tx-
rım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarına.). 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars ÜJQ:Â Sırrı 
Atalay ve 63 arkadaşının, Koperatifçilik okul-

Croçici Komisyon Başkanlığının, Avukatlık 
kanunu tasarısının tümü üzerindeki görülme
ler bitinceye kadar maddeler hakkında değiş
tirge önergeleri verilmesine ve sadece değiştir
ge önergeleri verilen maddeler üzerinde görüş
me açılmasına, diğer maddelerin okunup cylan-
masiyle vetinilmesine dair tezkeresi kabul 
edildi. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından te
şekkül eden Karma Komisyon Başkanlığının, 
(Giiindemdo bulunan ve sayın üyelerden bâzı
larının yasama dokunulmazlıklarının kaldırıl
masına mahal olmadığına dair raporların önce
likle görüşülmesi) hakkındaki tezkeresi onay
lanarak; 484 - 553 ve 562 - 587 S. Sayılı rapor
ları kabul olundu. 

13 . 10 . 1263 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,27 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Atıf Şohoğlu Bedrettin Earaerkck 

Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

lan kanun teklifi (2/740) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına). 

RAPORLAR 

5. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/527) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 733) 

6. — Ege üniversitesinde bir mühendislik 
bilimleri fakültesi kurulması ile ilgili Ege Üni
versitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı. (1/528) (Gündeme) (S, Sayısı : 734). 

7. — Ege üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun ta-

! sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra-
I porları. (1/526) (Gündeme) (S. Sayısı : 735) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

51 — 
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8. — 5247 sayılı istanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 

BAŞKAN — isim okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

1. •— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, top
raksız köylüye toprak dağıtımı çalışmalarının 
son günlerde durdurulmuş olmasının sakıncala
rına dair demeci ve Köy İşleri Bakanı Turgut 
Toker'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, gündem 
dışı, toprak dağıtımının durdurulması hakkın
da söz istemişsiniz. Be§ dakikayı geçmemek üze
re buyurun. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; son günlerd3 Ankara 
otelleri ve Meclis koridorlarımız köylerden gel
miş heyetlerb dolup taşmaktadır. Bunların bü
yü!: çoğunluğu toprak meselesi ioin buralara 
kada? gelmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 23 seneden beri ba 
mevzu her türlü cereyan tarafından, her gün 
başka bir tahrikle kanatılır. Hükümetlerin 
böyle mevzular üzerinde daha fazla hassas dur
ması lâzımgelirken, son günlerde ani alınan bir 
karar köylüyü Ankara'ya dökmüştür. 

Aziz arkadaşlarım; iki yıldan beri Adalet 
Partisi Hükümeti tarafından çok sayıda vatan-

ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/532) (Gündeme) (S. Sayısı : 736) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır müzakerelere başlıyo

ruz. 

daşımıza toprak dağıtımı yapılmıştı. Böylece, 
bir avuç toprağı olmıyan bir kısım vatandaş
larımız mülk sahibi olmuşlar idi. Bu yıl da yine 
65 komisyon 209 köyümüzde bir yıldan beri ça
lışma yaparak şu günlerde yine pek çok sayı
da vatandaşımızı toprak sahibi kılacak idi. Fa
kat 5 Ekim 1968 de tapuları vermeye hazırla
nan komisyonlara; dağıtım durduruldu, büro
larınıza dönün emri verilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, şüphesiz böyle bir emir 
karşısında; illâ Hükümetin bir kötü niyeti var
dır diye karşısına çıkmak için burada söz al
mış değilim. Yalnız, bir kısım madrabazlar Hü
kümetin bu tasarrufunu kendine malederek geç
miş seçimin hesabını görmeye başladılar. Ve 
yine aziz arkadaşlarım, tapuları başkaları üze
rine kesilmiş bir kısım arazi şu anda ekilecek
ken, eskiden işgal edenler mi ekecek, yoksa top
rak komisyonları tarafından kendilerine verile-
C3ği bildirilen kişiler mi ekecek, diye bir te
reddüt hâsıl olmuş, münakaşalar yaralamaya 
kadar gitmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, yine bu vatandaşların 
büyük bir kısmı, yani bir avuç toprağı olmıyan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu. 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

. » • , 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 93 ncü Bir Dşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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insanlar Ankara sokaklarında bundan çok ev
vel, Millî Birlik zamanında durdurulmuş dağıtım 
gibi yine 6 sene bu emir böylece kalır, toprak 
dağıtımına geçilmez mi, diye büyük endişe duy
maktadırlar. Huzurunuza bu mevzuu, 23 sene
den beri haledemediğimiz bu toprak mevzuunu, 
Türkiye'de devamlı surette kanatılan bu toprak 
acısına acaba bu suallerime buradan Sayın Ba
kan, vatandaşın endişesini giderecek bir cevap 
verir de bir deva, az da olsa, bulabilir miyiz di
leğiyle getirdim, saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Sayın Köy İşleri Bakanı buyu
run. 

KÖY İŞLERİ BAKANI H. TURGUT TOKER 
(Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; 

Sayın Milletvekili Vefa Tanır'ın gündem dı
şı yapmış olduğu, toprak tevziatının kısa süreli 
durdurulmasna dair, görüşmesine cevap ver
mek üzere huzurunuzdayım. 

Sayın arkadaşımın da bir kadirşinaslıkla 
değindiği üzere, 1961 yılında tevzii durdurulan 
Hazine arazisinin 1966 yılında ve 10 ncu ayda 
dağıtımına tekrar geçilmişti. Ve nitekim, 1967 
yılı içinde Hazineye ait 1 526 000 dönüm arazi 
28 bin küsur kısmen veya tamamen toprağa 
mulhtaç çiftçi ailesine tevzi edilmiştir. 1968 yı
lı içerisinde de toprak tevzi komisyonları mari
fetiyle, daha evvel tesbit edilen sahalarda ve 
bir programa göre 23 bin aileyi kapsamı içine 
alacak 1 116 O00 dönüm tevzi uygulamasına da 
geçilmişti. Ancak, gerek arkadaşımın, gerek 
Yüce Heyetinizin takdir buyuracağı üzere, top
rak konusu bir gerçek olarak Türkiye'de fevka
lâde nazik bir mevzudur. Toprakla, toprak üze
rinde yaşayan, nafakasını topraktan çıkaran, 
maişetini topraktan söken insanla toprak ara
sındaki münasebet ve irili ufaklı toprak sahibi 
insanlar arasındaki münasebet, bilhassa tatbi
katta bulunmuş, hudut ihtilâfları dolayısiyle 
vazife almış vazifelilerin ide bileceği üzere, fev
kalâde nazik bir konudur. Bu itibarla bu uy
gulamalarda da kesif bir şekilde, bilhassa kesa
fetini Eylül ve Ekim aylarında artıran muhte
lif şikâyetler oldu. Şikâyetlerin daha ook ko
nusu, 766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesi ile, geçici 3 ncü maddesinin getirdiği hü
kümlerden, yapılmakta olan tevziatta zilyed sa
hibi olan kimselerin istifadesi hususu idi. Bir di-

j geri de; resmen bin metre muırabbaı olarak kabul 
i edilen dönümle Anadolu'da yer yer teamül olarak 

kabul edilen 2 900 metrekareye kadar çıkan dö
nüm anlayışındaki farklılık.. Toprağı dağıtmak, 
muhtaç, tamamiyle topraksız veya kısmen top
raksız köylüye Hazine arazisini tevzi etmek, 
şüphesiz ki, arkadaşımın da belirttiği gibi, fev
kalâde iyi neticeler doğuran ve biraz da sosyal 
tarafı olan ve bizim de Hükümet olarak üzerin
de titizlik ve hassasiyetle dujrduğumuz, geçmiş 
yıllara nazaran rekor seviyede arazi tevzi etti
ğimizden de belli olacak şekilde, gayret gös
terdiğimiz bir konu. Ancak toprağı tevzi eder
ken diğer bir hususa da itina etmek gerekmek
te, o da toprağı tevzi ettiğimiz yerlerde, yine 
o köyde yaşayacak, yine birbiri ile komşuluk 
yapacak insanlarımızın tedirgin olmamasına, 
huzursuzluk duymamasına ve ağız tatlarının 
kaçmamasına dikkat ve itina etmek. Burada 
"u noktayı bilhassa açıklama kistiyorum: Daha 
önceki yıllarda Hazine adına tescil edilen ve 
bugün tevzie mevzu olan toprakların bir kısmı, 
geniş toprak salhibi kimselerden alınmış veya
hut da daha önceki yıllarda her hangi bir şe
kilde fafl^Ifi uğramamış geniş ölçüdeki toprak
lar değil, Ma illerimizde 200 - 250 dönümü ve
ya 150 dönümü bulunan toprak sahibinin tes
bit şurasında, bilhassa bu dönüm miktarı an
layış farkından ileri gelen bir uygulama sonucu, 
100 dönümün 50 dönümü, bâzı yerde 250 dönü
mün 150 dönümü Hazine adına tescil edilmek 
suretiyle uzun yıllar ekip biçtiği, şâgili bulun
duğu, zilyedi bulunduğu az topraklı vatandaş
lardan alman toprak... Bunun üzerine Bakan
lık olarak tatbikatta meydana gelen "bu şikâyet 
konulu hususları, sıkmıtıları hic olmazsa as
gari hadde indirmek için önce 223 sayılı, bilâ-
hara 1968 yılının 'Temmuz 15 inde illere gön
derdiğimiz 257 sayılı genelge ile bâzı hususları 
toprak tevzi komisyonlarının tatbikatında, ça
lışmalarında nazarı itibara almak suretiyle, şi
kâyetleri asgari hadde indirmeye gayret ettik. 
Annak, 65 komisyonun bütün yurt sathında ça
lıştığını da göz önüne alırsak, yer yer, genel
gede belirtmiş olduğumuz hususların, farklı 
anlayış neticesi tatbikatından mütevellit yine 
şikâyetler devam etmektedir. Bu arada şikâ
yetleri daha çok giderebilmek için Bakanlığım 
4753 sayılı Kanuna ek ve kısmen maddelerini 
tadil eden bir kanun tasarısını da Yüce Meclise 

— 953 — 
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sevk edilmek üzere Bakanlar Kuruluna gönder
di. Bu kanuna aynı zamanda daha önce Ana
yasa Mahkemesince 4753 sayılı Kanunun Köy 
İşleri Bakanlığı Toprak iskân Genel Müdürlüğü 
tarafından vatandaşa tevzi edilmek üzere top
rak alımına ve kamulaştırmasına imkân veren 
hükmünün iptal edilmiş olması ida nazarı itiba
ra alınarak yeniden 1961 Anayasası çelrçevesi 
içinde bir hüküm de kondu. Bu kanun, ek ka
nun tasaıısı Yüce Meclislerce tasvip görüp ka-
nunlaşmcaya kadar tatbikattaki sıkıntıları bu 
kamımı hazırlarken nazarı itibara aldığımız, 
bize vâki şikâyetleri de bertaraf edecek sekli
de koyduğumuz (hükümleri de'göze almak sure
tiyle işi tatbikatta bulunan komisyon balkanla
rı. ve komisyon başkanlarının çalışmalrrım 
kontrol eden uzman kontrolörlerle ve Bakanlı
ğımın Toprak iskân işleri Genel Müdürlüğü il
gili teknik şube müdürleri ile görüşmek ve bir 
neticeye bağlamak üzere illere gönderdiğimiz 
tamimde de tasrih ettiğimiz şekilde geçici bir 
süre için drlrduruMu, Belki bu her yerde dur-
durulraıyabilirdi. Ama halen tatbikat yapıl
makta olan vatan sathının bâzı köşelerinde tev
ziat durdurulsa, diğer köşelerinde de devam 
etseydi o zaman daha çok polemiğe müsait biv 

havanın, istismara müsait bir havanın 
eseceğinden şüphe etmemek gerekirdi. O 
takdirde bâzı tesirlerden, bâzı tazyikler
den bahsedilecekti. Nitekim dün akşam yaptı
ğımız ve aşağı - yukarı, saat 10 a kadar devam 
eden toplantı sonucunda vardığımız bir iki nok
tayı da tefejrar bugün müzakere etmek suretiyle 
neticelendirmıek ve yine kısa zamanda toprak 
komisyonu başkanlarını, kontrol uzman arka
daşları tevzi sahalarına göndererek vazifenin 
devamım temin etmek üzere çalışmamızı, tah
min ediyorum ki, iki üç gün zarfında bitirmiş 
olacağız. Dün yapmış olduğumuz toplantının 
sonucunda, değerli arkadaşımın da temas etti
ği üzere, fevkalâde polemoğe ve istismara mü
sait bir havayı kısmen olsun -inananlar için 
tabiî, samimî ve iyi niyet duyguları içinde 
olanlar için - bir kısa beyanla basma da bugün 
aks ettirmiş bulunmaktayım. Bu alkşam yapa
cağımız çalışmanın, belki yarın da devam ede
cek. çalışmamın sonucunu ve yine toprak tevzii
ne, toprak tevzii çalışmalarına başlama tarihini 
de bildiren yeni. genelgeyi ide, talhmin ediyorum 
ki, Cumartesi veya Pazartesi gününe kadar ya

yınlamış olacağız. 
Sayın Tanır arkadaşım Türkiye'de toprak 

konusunda daiha geniş ölçüde tedbirlerin alın
ması gereği hususundaki, hissettirmek istediği, 
temas etmek istediği konular tahmin ediyorum 
ki, bu dönemde Yüce Meclise gelecek ve gö
rüşmesi yapılacak olan Tarım reformu Kanunu 
dolayısiyle uzun boylu aydınlığa kavuşmuş ola
caktır. Mfırusatım bundan ibarettir. Teşekkür 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

2. -— Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'in, lc. Anadolu köylülerinin geçimini sağlı-
yan tiftiği tops yapacak tesislerin kurulabilmesi 
için Hükümetçe ele alınması gereken yardımlara 
dair demeci ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan, tops 
ve tiftik mevzuunda gündem dışı söz istemiş
siniz; 5 dakikayı geçmemek kaydı ile buyurun. 

Muhterem arkadaşlarımdan bir istirhamda 
bulunacağım. Dünkü açık oylama çoğunluğu 
bulmadığı için tekrarlanacaktır. Lütfen oyla
rını kullanıncaya kadar btılhemalhal Mecliste 
oturmalarını istirham edeceğim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Saym 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gündem dışı konuşma ile huzurunuzda arz 
etmeye çalışacağım konu, iç Anadolu şehirle
rinde köylünün geçim ürünü tiftiğin gerek 1 nci, 
gerkse 2 nci Beş Yıllık plânlarda yer alan de
ğerlendirilmesinin hazin hikâyesidir. 

Sayın milletvekilleri; 1 nci Beş Yıllık Plâ
nın 1987 uygulamasında tiftiklerimizin değerlen
mesi, ham olan ihracedüen yapağının özel 
•sektör ile Silraerhaııkın ortaklaşa kuracaklaıı 
tesislerle ilk kademede tiftiği tops yaparak dış 
üideme dengemizde müspet bıir etki yaratma ge
rekçesi ile Türkiye'de tops tasislelrinin kurulma
sını öngören bu hükmü içinde, buna gerek ham 
madde, gerek ulaşım imkânları dolayusiyle Ana
dolu'mm seçim, zamanları akla gelen en geri kal
mış vilâyeti Çankırı sahip çıkma cesareti ile 
ortaya atılmış ve köylüsü, dar gelirlisi ile çift 
yatağından birisini satarak bunun özel sektör 
kısmını tamamlama içine girmişti. Bu faali-
vetleri ile 2,5 milyon nakit, 10 milyon taahhü
dü taranmladıktan sorara plân hedeflelri içinde, 
Siimerbank yetkilileri ile yaptıkları temas ne-
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ticesi bu tesislerin kurulması için ortak görüşte 
birleşmişler, hattâ % 51 i özel sektöre aidol-
mak kaydı ile ortak protokol imzalıyarak bunu 
da Sayın Sümerbank Umum Müdürünün basın 
toplantısı ile Türkiye'ye TRT vasıtasiyle duyur
muşlardı. İş bu kadajr ciddî safhaya girdiği 
a.nda, 'kuruluşun dış döviz imkânlarını sağla
mak gerekçesi ile Avrupa'da kurulan TÜRKSAN 
Şirketi de bu kuruluşa ortak olma arzusunu 
gösterince imkânlar 5 milyon nakit ile 20 milyon 
taahhüde kavuşmuş oluyordu. Tesislerin ku
rulması için her şey hazırdı. Şirketi kulrmak 
için iSümerban'km da harekete geçmesi lâzımdı, 
Maalesef, attıkları imzayı bu eski umum mü
dürün imzası, yenisini bağlamaz, Gıom bu bir 
protokoldür, tatbik edip etmemekte Hükümet 
serbesttir, gibi hiçbir Hükümete yakışmryacak 
görünen sebepler yanında gerçek sebebini Sayın 
'Sanayi Bakanının bildiği bu kuruluş, Hükü
met desteğinden uzak, gelişmemiş bir fidan gi
bi kurumaya yüz tutmuştur. Hattâ Sayın Sana
yi Bakanı bu kuruluşun müteşebbisleri ile 
TÜRKSAN İdare Meclisi ve İstanbul sanayici
leri. ile istanbul'da Çankırı milletvekili ve sena
törleri dışında bir milletvekili ile yaptığı oir-
tak toplantıda Hükümet Üyesine yakışmıyacak 
bir tutumla: «Bu fabrikayı yaparsa Turgut'İn. 
o toplantıya iştirak eden milletvekili yapar.:-•> 
diyecek kadar ileri gitmesi karşısında TÜRK
SAN Yönetim Kurulu Üyesi Sa ym JLu tfi Ren-
da'nm; Beyefendi bunu ne eiz, ne de o millet
vekili yapar, yaparsa millet yapar. Reaksiyo
nu, sanırız ki, Saym Bakana birazcık okun 
bir seyleir öğretmiştir, Ama Soym Bak^n 1'.a--
fasına bir şey koymuştu; Çankırı bu teşebbüse 
lâyık delildi veya teşebbüs, r.ahrM, sahipleri 
yönünden 'Sayın Bakana allerjik geliyordu. 

Sayın milletvekilleri; kuruluş için miite-
şeblbüsler bir taraftan Hükümeti ikna edebil
mek, plân uygulaması içine itebilmek için gay
ret sarf ederlerken., diğer yandan da projeleri
ni has-iriaitılejr. Hazırlanan projeler ekıik ol
makla beraber Hükümet Başkanına, ilgili dai
relere sunuldu. Bu avan proje idi, yüzde yüz 
doğru rakamları ihtiva değil, yaklaşık, maliyet
leri ihtiva ederdi. Bu çabalar devrim ettirildi, 
proje tamamlanmak üzere dünyanın tiftik fab
rikaları kurmada tek otoritesi Pirene Smith yet
kilileri Türkiye'ye davet edildi ve bugün elimiz
de firomnm yaptığı dünyanın en. modern ve 

sıhhatli projeleri mevcuıdoldu. Ama, ne olur
sa olsun, Sayın Bakan, başınida da arz etti
ğim gibi, bunu İç Anadolu köylüsüne lâyık 
görmemişti, inşaat projeleri de tamamdı. Al
tın Mimarlık ve İnşaat Bürosu, banka teminat 
mektubu karşılığı Sanayi Bakanlığının sekiz 
milyona yapacağı inşaatı, anahtar teslimi üç-
buçuk milyona mal edeceği taahhüdü, Bakan
lık ilgilileri tarafından hayal olarak nitelendi
rilirken, her halde bu kuruluş için aracı un
surlarının olmadığı yadırganıyordu. Dış döviz, 
iç para tamam; tamam olmıyan, Hükümetin bir 
bakanlığı; yani yeni meseleler ile kuruluş ge
ciktiriliyordu, Yeni tesislerden söz edildi; azot 
"onayii, dendi. Seçimler bitti, bunlar da bitti. 
Halbuki..Çankırı bu kuruluşa bir ümit ışığı gi
bi bakmıştı. 25 milyonluk bir yatırımı otel için 
esirgemiyenler, 25 milyon lira için 250 000 ki
şiye bu yatırımı esirgemişlerdi. 

Saynı milletvekilleri; konuşmamın sonunda 
Hükümet Başkanından ricam; meseleleri poli
tika dışı mütalâa edip, memleket yararına ve 
bu memlekete bir eser kazandıran helr kim olur
sa olsun onları desteklemesidir. Bu memleket 
partilerin değil, milletindir. Anadolu için ha
yatî önemi olan bu kuruluşun her türlü yeni ve 
kesin projeleri elimizdedir, kendilerine tak
dim etmeye hazırız. Anadolu için ve Anadolu 
köylüsü, için doğan bu ışığı söndürmesinler. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyuirun, Sayın Sanayi Ba
kanı. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TU.RGTUT 
(Bursa) — Değerli milletvekili arkadaşlarım; 
tiftik tops meselesi, Çankırı milletvekillerinin 
kendi aralarında bir istismar mevzuu haline ge
tirdikleri bir husustur. Sümerbankın bir tesi
se iştirak edip etmemesi, o tesisin rantabl olma-
vsiyle düşünülebilecek bir husustur. Eğer bir 
tesis rantabl değilse, bir tesisin bir yerde ku
rulması rantanbl değilse, Sümeırbankm o ter'ıse 
iştirak etmesi mümkün olamaz.. Hele bir tesis 
ihracat için düşünülüyorsa ve bu da rantabl ol
mıyan bir yerde kurulacaksa, kurulduktan 
sonra, yaşadığı müddetçe milletin ve Devletin 
babına, belâ olacağı için, Sümerbankı ona iştiirak 
ettirmemek bizim vazifemizdir. 

Bizim, ne şu vilâyete, ne bu vilâyete, bu ara
da bilhassa Çankırı'ya en ufak bir antipatimiz 
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veyahut da bir tesisi lâyık görmememiz müm
kün olamaz. Bu, birtakım insanların hayal ha
nesinde düşündükleri bir iftiradır. Bu iftirayı 
şiddetle ve nefretle reddederiz. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Mahallî meseleleri Meclis kürsüsüne getir
mek, kendi aralarındaki hizipçilikleri Meclis 
kürsüsüne getirmek ve Sanayi Bakanını da 
bu işin içine sokmak, asgari mânada dürüst
lük değildir. 

Saygiyle arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre; 
siz gündem dışı söz istiyorsunuz. Sizden ev
vel 5 - 6 arkadaşımız daha istemişti, ik i kişi
den fazla kimseye gündem dışı söz veremiye-
ceğim için durumu arz ederim. 

3. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 ncü maddesiyle 121 nci maddesinin (e) ben
dinin iptal edildiğine dair tezkeresi. (3/996) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkan
lığının tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 41 üyesi tara
fından açılan dâva dolayısiyle yapılan incele
me sonunda : 

1. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 34 ncü maddesinin, 121 nci 
maddesinin (e) bendinin Anayasaya aykırı ol
duğundan iptallerine; 

2. İptal kararının 44 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi uyrınca 7 Nisan 1969 gününde yü
rürlüğe girmesine; 

10 . 10 . 1968 gününde 1967/39 Esas 1968/41 
Karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica «derim. 
Lûtfi Ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Sanayi Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz~ 
türkçine'in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanununun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin, aynı ka
nunda değişiklikler yapılmasına dair kanun ta

sarısını incelemekle görevli Geçici Komisyona 
havale işine dair tezkeresi. (3/997) 

BAŞKAN — Sanayi Komisyonu Başkanlı
ğının tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçin'e'nin, 507 sayılı Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi haHkında kanun teklifi Komisyo
numuza havale edilmiş bulunmaktadır. 

17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Kanununun 111 ve 112 nci 
maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 ncı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısını 
görüşmek üzere Genel Kurulun 20 . 11 . 1967 
tarihli toplantısında kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyona, mevzu itibariyle aynı ma
hiyette olan, mezkûr kanun teklifinin de ha
vale edilmesine Komisyonumuzca karar veril
miş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sanayi Komisyonu 
Başkanı 

Amasya 
Nevzat Şener 

BAŞKAN — Oyunuza ısunuyorum. Kabul 
ledenler... Kabul etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan bâzı kanun tekliflerinin, aynı 
konularda gelecek olan kanun tasarılariyle birleş
tirilmek üzere, ertelendiklerine dair tezkereleri 
(2/716), (3/998), (2/722), (3/999), (2/717), 
(3/1000), (2/645), (3/1001), (2/317), (3/1002). 
(2/91), (3/1003) 

(3/998) 
Yüksek Başkanlığa 

Aydın Milıleibvelkili Reşat Özarda'nın, Sosyal 
Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde ekllenmelsi hakkındaki kanun teklifi 
Çalışma Balkanı ve teklif sahibi de hazır olduk
ları halde Komisyonumuzca tetkik ve müzakere 
olundu. 

506 ısayılı Kanunda yapılacak değişikliğe ait 
'kanun tasarısının yakında Meclise sevlki 'dolayı-
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siyle teklifin ertelenmesine içtüzüğün 36 ncı 
maddesine istinaden Komisyanumuzun 11.10.1968 
tarihli toplantısında karar verilmiş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
istanbul 

Kaya Özdemir 

BAŞKAN — Bingilerinize sunulur. 
Yine Çallısına Komisyonu Başkanının bir baş

ka yazısını okutuyorum. 

(3/999) 
Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci maddeleri
nin değiştirilmesii hakkındaki (kanun teklifi <?a-
lışma Bakanı da hazır oldukları 'halde tetkik ve 
^müzakere olundu. 

Yakında Meclise sevk edilecek olan kanun ta
sarısı ile birleştirtilimesine (Komisyonumuzun 
11 . 10 . 1968 tarihli toplantısında karar ve
rilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

Kaya Özdemir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Yine Çalışıma Komisyonu Başkanının bir 

başka yazısını okutuyorum. 

(3/1000) 
Yüksek Başkanlığa 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi Ça
lışma Bakanının ve teklif sahibinin de iştirakiy
le tetkik ve müzakere olundu. 

Yakında Meclise sevk edilecek olan kanun 
tasarısı ile birleştirilmek üzere, içtüzüğün 
36 ncı maddesine istinaden, Komisyonumu
zun 11 . 10 . 1968 tarihli toplantısında ertelen
mesine karar verilmiş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Çalışana Komisyonu Başkanı 
istanbul 

Kaya Özdemir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Çalışma Komisyonu Başkanının bir başka 

yazısını okutuyorum. 
(3/1001) 

Yüksek Başkanlığa 

Tekirdağ- Milletvekili Kemal Nebioğlu ve 
3 arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun '36 ncı maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi, Çalışma Balkanı da hazır 
olduğu Ihalde tetkik ve müzakere olundu. 

Çalışma Bakanı tarafından verilen izahat 
muvacehesinde Hükümetçe 'hazırlanmakta olan 
Sosyal Sigortalar Kanununun tadili hakkında
ki tasarı gelinceye kadar ertelenmesine (Komis
yonumuzun 11 . 10 . 1968 tarihli toplantısında 
karar verilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

Kaya Özdemir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Yine aynı Komisyon Başkanının bir yazısını 

daha okutuyorum. 

(3/1002) 
Yüksek Başkanlığa 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu ve 
7 'arkadaşının, işsizlik Sigortası kanunu teklifi, 
Çalışma Balkanı da hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Hükümetçe verilen geniş izahat muvacehe
sinde yeniden (hazırlanmakta lolan kanun tasa
rısının gelişine kadar teklifin ertelenmesine iç
tüzüğün 36 ncı maddesine istinaden Komisyo
numuzun 11 . 10 . 1968 tarihli (toplantısında ka
rar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
istanbul 

Kaya Özdemir 

BAŞKAN -
Çalışma Komjisy 

okutuyorum. 

(3/1003) 

Bilgilerinize sunulur. 
onunun bir yazısı daha var; 

Yüksek Başkanlığa 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 275 sa
yılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nununun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi Çalışma Bakanı da hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümet yetkilileri tarafından verilen iza
hat gereğince 'üzerinde çalışmalar yapılmakta 

— 957 — 
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olan kanun tasarısı ile birleştir ilmeııine Komis
yonumuzun 11 . 10 . 1968 tarihli toplantısında 
karar verilmiş olduğunu ıs algılarımla arz ede
rim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
isitanbul. 

Kaya Özdemir 

BAŞKAN — Bilgileriniae' sunulur. 

6.:— Muş Milletvekili Kemal Ay taam, Piya
de Üsteğmen Oğuz Bakırburç'un affı hakkındaki 
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair öner
gesi (4/348, 2/656) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Piyade üsteğmen Oğuz Bakırburç'un affı 
hakkında sunmuş bulunduğum kanun ıtaua/nsı, 
ilgili Ikoımisyor-da müddeti iğinde görüşüknıeıdi-
ğinden İçtüzük gereğince gündeme alınmasını 
saygı ile rica 'ederim, 

Muş 
Kemal Aytaç 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Önergemi kah 
sadedinde Isöz istüyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi izah babında söz 
istiyorsunuz, buyurunuz. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 22 Şubat 1962 tari-

1.—• 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 saydı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi j 
Ekrem Özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek 819 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine ek, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Cahit Ortac/ın, l\l özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar perso
neline avans verilmesi hakkında, Nevşehir Mil
letvekili İbrahim Boz'un, 657 sayılı Devlet 
Memurl\arı Kanununa ek 819 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında, Trabzon 
Milletvekili Ahmet İhsan Binicioğlu ile De
nizli Milletvekili Zafer Nihat Özel'in, Özel 

hinden bu yana meclislerimizden çıkarılmış bu
lunan muhtelif af kanunları, gerek siyasi suç
luların, gerek adî suçluların birçoklarını af-
î: eylemiştir. Hemen hemen hiçbir siyasi suçlu 
veya adî suçlu bu af kanunlarımın kapsamı dı
şında bırakılmamıştır. Ancak, bunların ara
sında affını özel bir kanun tasarısı ile teklif 
ettiğimiz Oğuz Bakıırbure bu af kanunlarının 
hiçbirisinden istifade edememiştir. Bu af ka
nunlarının genellik ve eşitlik prensiplerine uy
gun hareket edildiği takdirde, bu affını iste
miş olduğumuz Oğuz Bakırburç'un da bu af 
kanunlarından emsali suçlular gibi beş veya 
sonradan çıkarılan 780 sayılı Af Kanunundan 
da ikj. sene gibi, yedi sene bu aftan istifade et
mesi bahis mevzuu idi. Şimdi teklifte bulun
muş olduğumuz af kanunu tasarısı tek bir 
maidc-liktir ve çok kısadır. Yüce Meclisin bir 
atifeti mevzuudur. Yine eşitliği ve genelliği te
min edecek bir konudur. Bu itibarla günde
me alınmasında her hangi bir sakınca yoktur. 
Takdiri Yüce Meclise terkederim, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Bu mevzuda başka söz istiyen 
var mı arkadaşlar?.. Yok. 

Sayın Kemal. Aytaç'm okuttuğum önerge
sini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenloj... Kabul edilmiştir, gündeme alınacak
tı.'. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

i idure ve belediyelerle Kamu İktisadi Te
şebbüsleri memur ve hizmetlilerine avans su-

{ reliyle ödeme yapılmasına dair, Trabzon Mil-
I let vekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 

seıyılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 
saydı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair, 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'ntn, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek 819 sayılı Kanuna yeniden ek ya
pılması hakkında, İstanbul Milletvekili Ke
sit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hükümleri
ne tabi kuruluşlarda çalışanların aylık ve 
ücretlerine geçici zam uygulanmasına da
ir 819 sayılı Kanuna ek İstanbul Milletvekili 
Coşkun- Kırca ve 5 arkadaşının, Mahallî idare-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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terde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 
çalışan memur ve hizmetlilere z\am yapılması 
hakkında, İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
Emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve ye
tim aylığı alanlara da geçici zam verilmesini 
sağlamak üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde eklenmesine dair ve Ba
lıkesir Milletvekili Adnan Akın'ın, 29 . 12 . 1966 
tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına â\ıdr kanun teklifleri ve İçişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarım
dan 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Komis

yon raporu (1/508, 2/439, 2/518, 2/519, 2/520, 
2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (S. 
Sayısı : 716) 

BAŞKAN — ikinci defa oya konulacak 
isler meyanmda 819 Sayılı Kanımda değişik
li]; yapılması hakkında kamın tasarısını açık 
oya sunuyorum. Bütün arkadaşların oylarını 
kullanmalarım istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, oylama bir taraf
tan devam etsin, diğer taraftan biz gündeme 
devam ediyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

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

BAŞKAN — Birinci sırada bulunan, Zon
guldak Milletvekili Kenan Esengin'in, Ereğli 
Kömür işletmelerinde partizanca hareket edil
diği ve yolsuzluk yapıldığa iddialarım incele
mek üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesinin müzakeresine başlanmıştır. Öner
ge sahibi konuştu, gruplar adına söz alan grup 
sözcülerinden Türkiye işçi Partisi adına Sayın 
Şaban Erik konuştu. Sıra ondan sonraki grup
larda ve kendi adlarına söz alan arkadaşlar
dadır. Şimdi onları sırası ile okuyorum. Sonra 
bu sıraya göre çağıracağım. 

C. H. P. Grupu adana Kâmil Kırıkoğlu. 
A. P. Grupu adına Turhan Bilgin. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — A. P. Gru

pu adına Nahit Menteşe olacak. 
BAŞKAN — Nahit Menteşe olarak, değiş

tiriyorsunuz.. 
Güven Partisi Grupu adına Vefa Tanır. 
Grup adına söz alanlar bunlar. Bilâhara 

şahısları adına söz alanlara sıra gelecek. On
larda da sıra şudur : 

Hayrettin Uysal, 
Sadi Binay, 
Süleyman Onan, 
Reşit Ülker, 
Abdülbâri Akdoğan, 
ihsan Ataöv. 

Şimdiye kadar söz alan arkadaşlarımaz bun-
laı*. Şimdi sırası ile çağırıyorum. 

Ö. H. P. Grupu adına Kâmil Kırıkoğlu, bu
yurun söz sizindir. 

Bir Meclis Araştırması Komisyonu kuru
lup kurulmaması hakkında konuşuyoruz efen
dim. 

O. H. P. GRUPU ADINA KÂMİL KIRIK
OĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Ereğli Kömür işletmelerinde 
partizanca hareket edildiğine ve yolsuzluk ya
pıldığına dair bir yıl önce, Sayın Esengin ta
rafından verilen önerge üzerinde geçen top
lantı yılının bitiminden az önce, Millet Mecli
sinde görüşmeler başlamışsa da konuşmalar 
yarıda kesilmiş, araya başka konular girdiğin
den bugüne kadar sonuç alınamamıştır. Bu 
uzun gecikmeye rağmen konu önemini sürdür
mektedir. 

Sayın milletvekilleri; çok partili yaşantı
ya girdiğimizden beri partizanlıktan yakınma 
günümüze kadar aralıksız sürmüştür. Demok
rasilerin kendine özgü bu hastalığından tama-
miyle arınması belki güçtür. Fakat, zaman 
zaman partizanlığın bizdeki aşarı uygulamala
ra yüzünden toplum, çok acı çekmiştir. O ka
dar ki, siyasi partilerin salt kendi mensupları
nı kayıran birer menfaat makinası olduğu ima
jı zihinlere yerleşir hale gelmiş, olağan va
tandaşlık haklarından yararlanmak lüle ikti
darın kapu kulluğu yapmıyanlar için imkân-
sîzl-aşmıştıi'. Mahalle bekçisi, odacı atamaların
dan tutun da Yargıtay ve Danıştay üyeleri
nin emekliliğine, ilçe ve illerin siyasi tercih-
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lerine göre mükâfatlandırılma ya da cezalan
dırılmasına kadar vardırılan yanlış tutum
dan vazgeçilmesi için, 27 Mayıs ertesinde harca
nan çabaların 1965 seçimlerinden sonra tavsa
dığını, eskiye dönüşün başladığını üzüntü ile 
görmekteyiz. 

Ekonomik ve sosyal yaşantımızda birinci 
derecede önemli müesseselerimizden olan Ereğ
li Kömür İşletmesine partizanlığın nasıl sokul
duğu, nasıl vahîm sonuçlar doğurduğu Sayın 
Esengin tarafından huzurunuzda dile getirildi. 
Anlatılanlar karşısında irkilmemek imkânsız
dır. Ufak tefek kayırmalar., küçük çapta yol
suzluklar bir büyük müessesenin kendi bünye
si içerisinde eşyanın tabiatı ölçüsünden ileri 
geçmezse normal idari tedbirlerle önlenebilir. 
Fakat görüyoruz ki Havza'da işin mahiyeti bu 
ölçünün daşma taşmıştır. Sistemlidir, maksatlı
dır ve çok üst seviyede politik hüviyetlidir. 

Vereceğiniz karara etkisi olacağını umdu
ğum bir örnek olayı huzurunuza getirerek 
Muhterem Heyetinize yararlı olmak isterim. 
Arz edeceğim olayın Sayın Esengin'in Meclis 
araştırması isteğindeki, haklılığını ispatlıyaca-
ğy kanısındayım. 

Zonguldak'ta çıkan «İşçinin Sesi Gazetesi» 
nin 27 . 8 . 1967 tarihli sayısında, Türkiye Kö 
mür İşletmeleri Genel Müdürünün Sayın Başba
kana yazdığı çok gizli ve zata mahsus bir mek
tubu yayınlanmıştır. Konuşmalarında Sayın 
Esengin ve Savın Erik'in de değindiği bu mek
tupla o zaman bağımsız İstanbul gazeteleri de 
ilgilenmişti. Mektubu satır satır okumak ister
dim, kıymetli vaktinizi almamak için özetle
mekle ve bâzı pasajlarını tekrarlamakla yetine
ceğim. 

Genel Müdür, 1943 ten bari çalıştığı Havza
nın özelliklerini bildiği için, olayların gidişini 
ve alınacak tedbirleri Sayın Başbakana ar; ede
ceğini söyledikten sonra, ağır şartlar altında ça
lışan kömür madeni işçilerinin ve çeşitli neden
lerle her türlü telkine müsaidolduğımu belirti
yor ve aynen: Taş kömürünün bugün memle
ket sanayiinin anaenerji kaynaklarından birinci 
olması da istihsalde olabilecek aksamaların in
tikal yolu ile memleket tüm sanayiine büyük 
ölçüde etkili olması, çıkarcıların ve huzursuz
luktan fayda umanların göklerini ve faaliyet
lerini Zonguldak Havzasına dikmelerinde bü

yük ölçüde âmil olmaktadır.» diyor ve uzun 
uzun işçi sendikalarına hücumla, olayların mü
sebbipleri arasında Türkiye Maden - İş Sendi
kası Başkam Mehmet Alpdündar ve ekibini gös
tererek, bu ekibin yalan bir istikbalde büyük 
çapta muvaffak olacağını, eski sendika liderle
rinin, işletme idarecilerinin ısrarı ile işçinin kar
şısına çıktıkları yerlerde işçiler tarafından sus
turulduklarının, hattâ kovulduklarının son 
Kozlu olaylarında görüldüğünü ve bu hayatî 
enerji kaynağının her gün her iki taraftan ge
len telkinlerle şaşkına dönmüş ve sinirli bir ha
leti ruhiye içinde bulunan işçinin elinde kaldı
ğını söylüyor. Ve bâzı yani maceraperest mü
hendislerden de yakındıktan sonra, bir parti 
komiseri ağzı ile şöyle devam ediyor : «İşçinin 
bu şekilde istismarı iktidar partisine rey vermiş 
olan ve iktidar partisine yardımcı olması 
tabiî bulunan bu kütlenin maalesef iktidar 
partisinin en büyük müşkülâtı haline in-
kılâbettiği görülmektedir. Dördüncü Koalis
yonun teşekkülü sıralarındaki müessif Koz
lu olayları bunun acık bir misalidir. Hav
za'da işçiyi harekete getirmek için doğru olmı-
yan beyanlar dahi kâfi gelmektedir. İşçiye doğ
runun izahı ve onun teskini memleket istihsa
linde ve huzurunda büyük endişelere mal ol
maktadır. İşçi Partisinin havzaya istikbalde 
tam mânası ile el atacağına ve burada huzursuz
luk için gerekli ortamı ve gerekli teşkilâtı yara
tacağına inanmak icabeder. Havzayı kendisine 
en büyük gaye edinmiş olan parti, bugün için 
r Orta 'un solu» sloganı ile ortaya atılmış olan 
^namuhalefet partisidir. Sloganın alemdarlığını 
yapanların en başında bulunan Bülent Ecevit'in 
son seçimlerde Ankara'dan Zonguldak'a trans
fer edilmesi de bu cereyanın havzaya verdiği 
ehemmiyeti göstermektedir.» 

Ve nihayet muhterem, genel müdür altı mad-
ie halinde tedbirlerini şöylece sıralıyarak mek
tubunu bitiriyor : 

«1. Havza, birinci derecedeki idarecilerin; 
vali, polis müdürü, jandarma komutanı, millî 
emniyet başkanı gibi, Hükümetin programını 
benimsemiş, havzaların hususiyetini iyi bilen 
kimselerden olmaları ve bunların işletme yetki
lileriyle bir işbirliği tahakkuk ettirmeleri lü
zumludur, 

2. Havzada bir toplum polisi kuvvetinin bu
lundurulması şarttır, 
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3. Havzanın yakın merkezlerle olan müna
kalâtının daha kolay bir hale ifrağı için yolla
rın yapılması lüzumlu mütalâa edilmektedir, 

4. Havzada her hangi bir hâdisede derhal 
intikal ettirilebilecek bir askerî kuvvetin, hav
zadan bir - iki saatlik bir mesafeye tabye edil
mesi ehemmiyetlidir, 

5. Sendikalar Kanununun bir rs vizyona 
tabi tutularak sendika idarecilerinin asgari tah
sil seviyesi ve âzami ücretlerinin bir nisama bağ
lanması, 

6. Grev ve Lokavt Kanununun bir revizyo
na tabi tutularak kanunsuz grevlerde ilgili sen
dikanın manen sorumlu olmanı sisteminin ihdası 
faydalı mütalâa edilmektedir.» 

Muhterem arkadaşlar; görüldüğü gibi pek 
partizan bir davranışın örnek bir delili olan bu 
mektupla ilgili olarak Milyiyet gazetesi muha
birinin sorusuna sayın Başbakan; «Bana böyle 
bir rapor gelmedi. Başbakanlıkta böyle bir rapor 
yok. Her gün birtakım haberler uydurulacak, 
her gün biz bunlara cevap verecek durumda de
ğiliz» diyor. 

Bu mektubu yazan Türkiye Kömür işletme
leri Genel Müdürü de : «Muhtevasını, dahi bil
mediğim böyle bir muhtıra ne tarafımdan kale
me alınmıştır, ne de Başbakanlığa tarafımdan 
verilmiştir» cevbını veriyor ve ilâve ediyor : 
«Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlar 
kanunlar ve talimatnamelerle sınırlandırılmış
tır. Bunun dışında politik faaliyetler, sendika-
lararası iyi veya kötü münasebetlere müdahale, 
hele Zonguldak'ın idari, adlî askerî ve asayiş 
yönlerinden durumu üzerinde fikir yürütmek ve 
muhtıra hazırlamak lüzum ve ihtiyacını duyma
dığım gibi, bunlara ayıracak vaktim de yoktur. 
Tamamen yalan ve hazırlıyanın hayalhanesinden 
doğmuş olan böyle bir rapordan malûmatım da
hi bulunmadığını katiyetle ifade ederim.» Cum
huriyet gazetesi muhabirine de; «imza göster
sinler, mesele kalmıyacak. öyle sanıyorum ki, 
Başbakan olayın tahkikatını yaptıracak ve ger
çek ortaya çıkacaktır» diyor. 

Bunun üzerine, uydurma olduğu iddia edilen 
mektubu, Genel Müdürün imzasını havi no
terden tasdikli fotokopisi Türk Maden - iş Sen
dikası tarafından neşrediliyor. Yanımdadır. Sen
dika Başkanı Alpdündar meydan okuyor, Genel 
Müdürün, kendisine güveniyorsa, mahkemeye 
vermesini, ellerinde açıkbyacak daha belgeler 

bulunduğunu söylüyor. Buna Genel Müdürün ce
vabı : «Bu yazı sendikanın bülteninde çıkan ko
nu ise, asla kabul etmem, yalandır, öyle ise be
nim imzam taklit edilerek yazılmıştır ve sah
tedir, bütün sahtekârlığı, bütün aleyhtarlığı tak-
lidedilerek yazılmıştır ve sahtedir. Hattâ; aca
ba böyle bir yazı yazıldı mı diye Genel Müdür 
Muavini ile konuştum; yaptığı araştırmada hiç
bir şey çıkmadı» diyor. 7 Eylül 1967 ye ka
dar devam eden bu karşılıklı çelişmelerden son
ra konu olduğu gibi kalıyor. Başbakan sus
maktadır. Bugüne kadar ne yeni bir açıklama. 
yapılıyor, ne tahkikat açılıyor, ne de mahkeme
ye gidiliyor. Olay, hafızai beşerin nisyanma 
tevdi ediliyor. 

Bu arada Sayın Başbakan, Sakarya Millet
vekili Sayın Uysal'ın konu ile ilgili soru önerge
sine verdiği cevapta, Milliyet gazetesi muhabi
rine söylediklerini tekrarlıyor : «Böyle bir 
muhtıra bana verilmemiştir.» 

Sayın milletvekilleri; görüyorsunuz ki, eli
mizde kala kala olaya ışık tutacak Sayın Esen-
gin'in bu araştırma önergesi kalıyor. Bu durum 
karşısında Anayasanın işçiye tanıdığı temel hal 
ve hürriyetleri vahîm şekilde zedelemeye ve 
Devlet gücünü parti çıkarlarına alet etmeye 
yönelen çabaların varlığını, ya da yokluğunu is-
patlıyacak bir araştırmanın gerekliliğine inanı
yoruz. önerge kabul edildiği takdirde maddi 
delil niteliğindeki bu mektup işi de açıklığa ka
vuşacaktır. Bir mektup ki, Başbakan ve Kömür 
işletmeleri eski Geniel Müdürü bu mektup için 
«Yazılmamıştır» diyor. Diyorlar ama, yazılma
dığı iddia olunan bu mektubun noterden tas
dikli ve Genel Müdürün imzasını taşıyan foto
kopisi neşrediliyor, işin tuhafı, fotokopinin neş
rolunduğu noktada film kopuyor, olay olduğu 
yerde kalıyor. Olmaz böyle şey arkadaşlar. Her 
çey aydınlığa çıkmalıdır; alîsi takdirde Sayın 
Başbakan ve Türkiye Kömür işletmeleri eski 
Genel Müdürünü Anayasa ve rejim suçlusu 
durumunda kalmaktan kurtarmak mümkün 
olamıyacaktır. Onları gerçek dışı konuşma 
ayıbı ile de başbaşa bırakamayız. Temize çıkma
ları gereklidir. Bugün bu araştırmaya razı ol
mazsanız, yarın suçun ve suçluların çok daha 
başka koşullar altında araştırılmasının zeminini 
bugünden hazırlamış olursunuz. Saygılarımla. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Nahit Menteşe, söz sırası sizin. 

A.P. GRUPU ADINA NAHÎT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; 
Zonguldak Milletvekili Sayın Kenan Esengin'in, 
Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince vermiş 
olduğu Meilis araştırma önergesi hakkında Ada
let Partisi Meclis Grupunun görüşlerini arz et
mek üzere Yüksek Huzurunuzda bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, araştırma önergesinin muza*-
keresine bundan dört ay önce, Yüce Meclis yaz 
tatiline gireceği gün başlanılmış, önerge sahibi 
Sayın Esengin ile bâzı muhalefet grupları ko
nuşmuş, bize sıra gelmemişti. Bu sebeple araş
tırma önergesi hakkında Adalet Partisi Meclis 
Grupunun görüşlerini sunmak dört ay sonra 
ancak bugün mümkün olabiliyor. 

Peşinen şu noktayı arz edeyim ki, Sayın Ke
nan E sengin arkadaşımız bilerek veya bilmiye- J 
rek bir hakkı açıkça kötüye kullanmıştır. Mü
saadenizle verdiği takriri okuyacağım. 

«Ereğli Kömür işletmelerinde yapılagelmek-
te olan partizanca hareketlerin, atanmaların ve 
yolsuzlukların yerinde incelenmesi ve tam bilgi 
edinilmesi için Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederim o» 

Görülüyor ki, bu önerge belirli bir konuyu 
ihtiva etmiyor; mücerret, partizanlık ve yolsuz
luk iddialarının araştırılmasını istiyor. 1961 
Anayasamız, T.B.M.M. nin denetim yollarını 88 
nai madde ile açıkça göstermiştir. Bu maddenin 
ikinci fıkrası aynen şöyledir : 

«Meclis araştırması belli bir konuda bilgi 
edinebilmek için yapılan incelemeden ibarettir.» 

Sayın Esengin yolsuzluk ve partizanlık ke
limelerini her halde belli bir konu sanarak bu 
takriri vermiş olacak. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek malûmları ol
duğu üzere yolsuzluk cezai takibi icabettiren 
bir fiildir. Bağımsız yargı organlarının konuya 
muttali oldukları anda yolsuzluk failleri hak
kında takibata başlıyacaklarından kimsenin 
şüphesi olmasın. Yüce Meclisin yargı organları
nın görevini deruhde etmesi isteniîemez. Arka
daşımız Esengin, yolsuzluk iddiasını yaparken 
Hükümeti veya ilgili bakanlığı sorumlu addedi
yorsa o takdirde bakanların cezai ve malî so
rumluluğuna müncer olabilecek başka bir mu
rakabe yoluna başvurması icabederdi. 

Anayasamızın 90 nci maddesi hükmü ile bu 
gibi ahvalde Meclis soruşturması müesssesini ge
tirmiştir. Ancak, yine yüksek malûmlarıdır ki, 
bakanların cezai ve malî mesuliyetlerine mün
cer olabilecek Meclis soruşturması münferiden 
ne Yüksek Senatoya ve ne de Yüksek Meilise 
verilmiş değildir. Bu hususun T.B.M.M. nin bir
leşik toplantısında karara bağlanması icabeder. 

Bizim kanaatimize göre yolsuzluk soruştur
ması, icranın siyasi mesuliyeti altında bulunan, 
âmme hizmetlerinin işleyiş tarzı ile ilgili husus
ları içine alan bir müessesedir. 

Sayın Esengin Meclis araştırma müessese
sinin istihdaf ettiği hedefi ya bilerek veya ger
çekten bilmiyerek bir kenara itmiş ve bu vesile 
ile kürsüye gelerk araştırma mevzuundan baş
ka her şeyden, ama her şeyden bahsetmiştir 

Sayın Esengin'in verdiği önerge haklımda 
görüşlerimizi böylece belirttikten sonra sirndi de 
takriri, vesilesiyle bu kürsüden söylediklerini kı
saç?, eleştirelim. 

Sayın Esengin Meclis araştırma takririni ba
kine ederek bu kürsüye geldi, Türkiye'nin kap
kara bir tablosunu çizdi, kendi gönlünce her 
şeyi söyledi. Türk demokrasisini yerdi, eşki-
yadan bahsetti, jandarma birliklerinin bölgede
ki yerlerini tenkid etti, hattâ önergesini verdi
ği anda henüz yapılmıyan mahallî seçim sormc-
larının bile tahlilini yaptı. Ama partizanlığa 
veya yolsuzluğa ait tek müşahhas misal verme
di, veremedi, Yûcs Meclisin en kıymetli zaman
larını heba etti. 

Sayın Esengin'den sonra kürsüye gelen T. i. 
P. Sözcüsü ise, fırsatı ganimet bildi; tam bir 
doktrin görmezliği içinde araştırma önergesi ile 
zerrece alâkası olmıyan kötü bir yol tuttu, sol 
edebiyatı yaptı. Ama daha fecisi, burada bu-
lunmıyan, kendini müdafaa edemiyecek bir Sa
yın Genel Müdüre hücum etti. Tekzibedilen ve 
sahte olduğu meydana çıkan sözde bir raporu 
tekrar tekrar okudu. Einnetice önerge sahibi gi
bi T. 1 P. Sözcüsü de zati meseleyle alâkalı tek 
kelime söylememiştir. 

Muhterem arkadaşlar; usulüne göre verilme
miş, belirli bir konuya ihtiva etmiyen ve mü
cerret lâftan ibaret kalan Meclis araştırması 
önergesinin aleyhinde ey kullanacağımızı arz 
eder, Adalet Partisi grupu adına hepinizi hürmet
le selâmlarım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 
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Güvan Partisi Grupu adına Say:n Vefa Ta
nır, buyurunun efendim. 

G, ? . GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon
ya) •--• Saym Balkan, muhterem millet vekilleri; 
dört ay evvo müzakeresi yarım kalmış bir mev
zua devam ediyoruz. Onun için dikkatinizi iki 
noktaya çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; dört ay evvel bu kür
süden Saym Kenan Esendin söyle konuşmuştu: 
«Bugün maden isçisinden köy öğretmenine, en 
yüksek Devîet memuruna kadar herkes tedirgin 
ve ıstırap içindedir. Neden? öünkü Devlet mef
humu. kalmamıştır. Bugün Türkiye'de, dağdaki 
eşkiyanm ayaklanması ya da yakalanmaması bi
le bir partizanlık, bir oy meselesi olmuştur.» 

Aziz arkadaşlarım, Saym Kenan Esengin har 
ne kadar Zonguldak Kömür İşletme:indeki bir 
partizanlığa. huzurunuza getirmek istemişse de 
konuşmasında, partisanbğı bütün Devlet daire
lerine mal etmiştir. 

Bunun yanmda, önümüzdeki gündeme bakar
sak, Saym Kenan Esengin'in bir numarada, Mec
lis arattırması isüysn önergesinden sonra, 5 nu-. 
svıarak. önerge de zımnen, öğretmenler üserindo-
ki bir parthankğa değiniyor. Yine 6 numara
daki bir önergede 'belediye başkanları ve köy 
muhtarları üzerinds yapılan bir partizanlığa de
ğiniyor, Son zamanlarda ise, ana muhalefet 
partisi hemen hemen her kongresinde partizan
lıktan şikâyet etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu belirttikten 
sonra yine Saym Kenan Esengin'in konuşmasın
dan ikinci bir cümleyi okuyorum: «Arkadaşlar, 
bölgede partizanlığın beslediği ve koruduğu 
yolsuzluklar da devam ediyor. Bir buçuk mil
yon liralık boru kaçırılması var.» 

işte muhterem arkadaşlarım, belirttiğim bu 
iki noktadan dolayı Güven Partisi Grupu Mec
lis araştırması önergesine katılmıyacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Güven Partisi her türlü 
partizanlığın karşısı udadır. Fakat bir g'ün bir 
başka arkadaşımız, bir Devlet dairesi üzerinde
ki partizanlığı buraya bir Meclis araştırması 
ile getirir, bir başka gün bir başka arkadaşımız 
bir başka Devlet dairesindeki partizanbğı bura
ya bir Meclis araştırmasını bir başka önerge ile 
getirirse, Yüce Meclisin usun uzun saatlerini al
mış olur. Güven Partisi olarak, varsa topyekîm 
partizanlığı yok etmenin çarelerini aramayı ön

görürüz. Ama böyle, gündemde ögrüldüğü gi
bi, türlü Devlet daireleri üzerinde ayrı ayrı I.Tec-
lis araştırmasını tasviöetmiyoruz. 

Güven Partisinin temel görüşünü de bu ve
sile ile açıkla:ıık isterim. Siyaıi i',ark ro
zetleri farklı olabilir,, fakat esas olan vatan
daşlık hakkı, birdir. Açıkça söyliyelim ki, 
son zamanlarda yurdun çeşitli bölgelerinde 
partizanlık şikâyetleri artmaktadır. Güven 
Partisi, hiçbir konuda mübalâğaya iltifat et-
miyen ve ciddî bilgilere dayanmadan bir id
diayı ileri sürmeyen bir partidir. Partizan
lık konusunda tevsik ettiğimiz her ş'kâyeti 
ilgili mercilere ve umumi efkâra duyurmayı 
bir vazife sayarız. Ancak, biraz evvel belirt
tiğim gibi, her Devlet dairesindeki bir parti
zanlık için de Meclis araştırması açılması
nın mümkün ve faydalı olmadığı kanaatin
deyiz. Gündemde, çeşitli dairelerde, partizan
lık iddiası ihtiva eden birçok önerge var
dır. Kanaatimizce her daire için ayrı bir araş
tırma açmak değil, Devlet dairesinde parti
zanlık konusunu bütünü ile ele almak lâzım
dır. Önergede, Meclis araştırması konusu ya
pılması hukukan mümkün olmıyan yolsuzluk 
iddiası vardır. Böyle bir iddia, delilleri or
taya konarak, Bakan için Meclis soruşturması 
veya başka suçlular için adlî tahkikat ko
nusu olabilir, ama Meclis araştırması konusu 
olamaz. 

Bu sebeple Meclis araştırması konusunda 
müspet oy kullanmıyacağız. Ancak bu vesile 
ile her türlü partizanlığın millî bütünlüğe 
zarar verdiğini belirtmek isteriz. Partizanlık 
hastalığını millî bünyemizden söküp atmak 
ve her vatandaşa hakkını vermek, Devlet ida
resinde hukuku hâkim kılmanın tek yoludur. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 
Saym Hilmi işgüzar söz, sırası sizin, buyu-

i run. 
M. P. GRUPU ADINA HÎLMÎ İŞGÜZAR 

(Sinop) — Saym Başkan, muhterem •millet
vekilleri; Zonguldak Milletvekili Saym Kenan 
Esengin'in Ereğli Kömür İşletmelerinde par
tizanlık ve yolsuzluk yapıldığını ileri sürmek 
suretiyle Anayasamızın 88 nci maddesine müs
teniden Meclis araştırması isteğine dair öner
gesi üzerinde Millet Partisi Meclis Grupunun 
görüşlerini kısaca arz edeceğim. 

963 
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Daha önce konuşan arkadaşımızın birinin 
de temas ettiği üziere, Meclis > araştırması 
esasında belli bir konunun aydınlığa ka
vuşturulması maksadiyle, o konunun derin
liğine incelenmesi maksadiyle talebedilir. Bu
nun neticesinde ayrıca Anayasanın 90 ncı 
maddesinde yer alan soruşturmaya gidilip gi
dilmemesi için de bizim hukukî görüşümüz 
bir mesnet olur bu Meclis araştırmasında. 

Yalnız, partizanlık konusu ile yolsuzluk 
konuları ayrı ayrı anlam taşımaktadır. Yalnız 
Ereğli Kömür İşletmeleri bahis konusu ol
duğu için, bilhassa iş, tabiat, zaman ve ka
pital bakımından önem taşıyan istihsal unsur
larına büyük çapta tesiri olacak partizanlı
ğın zararlarının, yahutta bu partizanlık olayına 
sebebiyet yerenlerin, bilerek bunu icra eden
lerin iç durumunun meydana çıkarılması ba
his konusu olabilir. 

Esasında partizanlık meselesi yeni bir me
sele değildir. Bu, demokrasi ile Türkiye'ye 
girmiştir ve her devirde, partizanlık iddiası 
aktüailitesini de kaybetmiş değildir. Anayasa-
sanm 88 nci maddesini, biz bu şekilde, belli 
bir konunun iyi bir şekilde incelenmesi şeklin
de anlıyoruz. Şayet partizanlık olarak, yahut 
da yolsuzluk olarak, tek konu olarak bu 
ele alınmış olsaydı; yolsuzluk olmasına rağ
men yargı organına gidecek bir konu değil, 
yolsuzluğun partizanca tutum ve davranışlar 
neticesinde bile teftiş heyeti vasıtasiyle yargı 
organlarnıa intikali mümkün olmıyabilir. Bu 
balkımdan da yolsuzluk için ayrı, müstakilen 
bir araştırma yapılması , talebidilebilir. Bu
nun neticesinde 90 ncı maddeye müsteniden 
ilgili Bakan hakkında bir soruşturma cihetine 
de gidilebilir. Hukukî bakımdan bizim görüşü
müz budur. 

Bu yönden, biz 88 nci maddenin bir konu 
üzerine teksif edilmiesi lâzımgeldiği kanaa
tini taşımaktayız. 

Bundan sonra da kısaca partizanlığın ce
miyetimize zararlı olduğunu, iktidarların he
sabına dahi olsa, partizanlığın iktidarı da yıp
ratacağını bu vesileyle işaret etmek istiyo
ruz. Anayasamızın 40 ncı maddesinden sonra 
yer alan diğer maddelerinde de gösterildiği 
veçhile, bilhassa çalışma ve sözleşme hürriyet
lerini, hiçbir parti fa^kı gözetilmeksizin ob
jektif olaark bütün iktidarların ve Devletin 

yerine getireceğini âmirdir. Çalışma şartla
rının tedvin edilmesi, şekillendirilmesi, isçile
rin alınması, çıkarılması ve nihayet yeni bir 
müessese olan sendikalizm meselesinin ortaya 
atılması zaten çok partili devrin meydana ge
tirdiği hâdiseler, müesseselerdir. Bu müessese
ler meydanda olduğu için de partizanlık iddiası 
elbette olacaktır. Ama bizim temennimiz, daima 
iktidarda hangi parti olursa olsun, bu objektif 
ölçüler içinde kalmak suretiyle, arz ettiğim veç
hile istihsal unsurlarına tesir edecek mahiyet
ten uzak bir tutum ve davranışın içinde kalın
ması esastır. 

Sendika kurmak işçilerin hakkı olduğuna gö
re, onların da kendilerine göre bir âkidesi ola
caktır. îstedilderi partiyi tutacaklardır, yalnız 
kendi is sahalarına bunları aksetirmiyecekler-
dir. Aksettirdikleri takdirde işçiler hakkında 
takibat ne kadar yerinde ise, iş sahasında da is
çiler üzerinde partizanca tutum ve davranışa 
gitmek o kadar yersiz olacaktır. Bu bakımdan 
biz Anayasanın 40 ncı ve 46 ncı maddelerine 
kadar olan kısımlarının, hangi devirde olursa 
olsun gelecek olan iktidarlarca gayet iyi ve cid
dî bir şekilde uygulanmasını istiyoruz, 

Biz Millet Partici Grupu olarak sorumlu 
Hükümetin sözcüsünü dinledikken sonra, Mec
lis araştırması hususundaki oy rengimid belirt
mek istiyoruz. Bu vesile ile Umumi Heyete say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi gel
miştir, Sayın Bakan konuşacaklar ise bilâhara 
muameleye koyacağım. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Zonguldak Mil
letvekili Sayın Esengin 16 . 10 . 1967 tarihli 
önergesiyle aynen; «Ereğli Kömür İşletmelerin
de yapılagelmekte olan partizanca hareketlerin, 
atanmaların ve yolsuzlukların yerinde incelen
mesi ve tam bilgi edinilmesi için Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masını» talebetmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda yapılan müzakereler sırasında, 
Meclisin tatile girmesinden önce Sayın Essn-
gin, önerge sahibi sıfatiyle mütalâalarını sade
ce bu önergeye tahsis etmiyerek, hemen birçok 
mevzua teksif etmek suretiyle dile getirmiş bu-
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lunmaktadır. Ayrıca Türkiye işçi Partisi Grupu 
adına bu önerge vesilesiyle Sayın Şaban Erik 
de, öteden beri Meclislerimizde dinlediğimiz ve 
hemen herkesin alışık bulunduğu bir tenkid nu
munesini kendi siyasi felsefelerine uygun bir 
tarzda ve ona tamamen sadık kalarak, evvelce 
yaptıklarının bir tekrarını huzurlarınızda ifade 
etmiş bulunmaktadırlar. Bugün Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Sözcüsünü, Güven Parti
sinin ve Millet Partisinin, Adalet Partisinin söz
cülerini de dinlemiş bulunuyoruz. 

Müsaade ederseniz evvelâ önergenin mahiye
ti üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Anayasamızın 88 nci maddesi, Meclis araş
tırması belli bir konuda bilgi edinilmesi için 
yapılan incelemeden ibarettir, hükmünü ihtiva 
etmektedir. Bu bir denetim yoludur. Hükümet 
olarak bu denetim yoluna saygılıyız. Gerçekle
rin ortaya çıkması bakımından bu denetim yo
lunun kullanılmasına ve gerçeklerin meydana 
çıkmasına da büyük itinamız vardır. Ancak, 
yolsuzluk meselesi önergede ifade edildiği ci
hetle, Savın Grup Sözcümüzün de ifade ettiği 
gibi, yolsuzluk cezai takibi icabettiren bir hu
sustur, Anayasamızın hükümlerine göre. Sayın 
Esengin bir iddiada ise, Anayasamızın 90 ncı 
maddesine istinadetmek suretiyle Meclis soruş
turmasını istihdaf eden bir önerge ile buraya 
gelmeliydi. Nitekim aynı hâdiselerden dolayı ev
velce grupumusa mensup bulunan Zonguldak 
Milletvekili Sayın Ekmel Çetinel, böyle bir 
önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine tak
dim etmiş ve o önerge üzerinde usulen yapıl
ması iktiza eden muamelelere mübaşeret olun
muş bulunmaktadır. Böylece, kanaatimize göre 
Sayın Esengin'in önergesi ihtiva ettiği iddialar 
bakımından ve önergesini izah sadedinde vâki 
beyanlarında müşahhas meseleleri ortaya koy
maması bakımından 88 nci maddenin şümulü 
içerisinde addedilebilecek bir önerge midir, de-
ğiQ midir meselesi Sayın Başkanlık Divanının ve 
Yüce Heyetinizin takdirine mevdu bir keyfiyet
tir. Bunu böylece tesbit ettikten sonra, asıl öner
gede ileri sürülen konulara ve önerge sahibi ile 
grup sözcülerinin mütalâalarına cevaplarımı arz 
edeceğim. 

Sayın Esengin mütalâalarında, bakınız, kısa
ca nelerden bahsetti : 

Demokrasinin gelişmesinden, Devlet mefhu
mundan, çok partili rejimden, kalkınmadan, 

r İkinci Cumhuriyetten, faziletten, asgari işçi üc
retlerinden, Kozlu olaylarından, Ereğli Kömür 
İşletmelerinin zararlarından ve nihayet konuş
masının bir yerinde, bir zamanlar Adalet Par
tisi Grupuna mensup bir sayın milletvekilinin 

I grupuna vermiş olduğu bir önergeden, özel sek
tör linyitlerinden, bölgedeki jandarma grupu-
nun yerleşme durumundan, Filyos Ateş Tuğlası 
Fabrikasmdaki grevden, mahallî seçimlerden 

I bahsederek bu istikamette mütalâalarını serd 
ettiler. Ben de sayın önerge sahibinin bu müta
lâalarının sıralarına sadakat göstermek suretiy
le, kısaca bunların tahlilini huzurunuzda yap
mak istiyorum. 

Sayın Esengin, demokrasimizin gıdasını ya
landan, demagojiden ve çıkarcılıktan aldığını 
ifade ederek, buna da kendisini inandırmış 
bir şekilde ifade etmektedir. Buna inanıyor Sa
yın Esengin, Türkiye'de demokrasi gıdasını de
magojiden almaktadır, diyor, yalancılıktan al
maktadır, çıkarcılıktan almaktadır... Biz genel 
olarak Sayın Esengin'in bu mütalâasına katılmı
yoruz. Ancak demagojiden şikâyet edenlerin, 
yalandan şikâyet edenlerin, demokrasimizin esa-

I smda bu hastalıklar malesef vardır diyenlerin, 
hiç olmazsa davranışlarında ve beyanlarında bu 
misalleri vermemeleri icabeder. Sayın Esengin'
in mütalâalarında demagoji olmasaydı, Sayın 
Esengin'in mütalâalarında gerçek dışı beyanlar 
olmasaydı tabiatiyle bu cevabı vermiyecektim. 
Nedir Sayın Esengin'in mütalâalarmdaki dema
goji ve gerçek dışı şeyler, onu arz edeyim. 

Meselâ Sayın Esengin 1962 yılında Zongul
dak bölgesinde asgari işçi ücretlerinin yer üs
tünde 6 liradan 8 liraya, yer altında 6,5 liradan 
8,5 liraya; 1964 te ilk toplu sözleşme ile yer üs
tündeki ücretin 11 liraya, yer altındakinin 11,5 
liraya yükseltildiğini ve bu duruma rağmen de 
yıl sonunda EKİ idaresinin 40 milyon liralık bir 
kâra ulaştığını ifade etmektedir. Resmî rakam
lar böyle değil... Arz edeyim şimdi, resmî ra
kamlar nedir? İşte gerçek dışı bunlar, demagoji 
de bunlar... 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Rakam
ları sizden aldım... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Şimdi arz 
edeyim... Benden almadınız. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşma fır-
I satım vermiyelim efendim. 

— 965 — 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — 1960; yer 
altı ücreti 7 (lira, yer üstü 6,5 lira. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Doğru... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Devamla) — Zabıtları tet
kik ediniz, ben zabıtları aldım, zabıtlara istina
den konuşuyorum. 

Aynen; yeraltı 6,5 dan 8,5 a çıktı dediniz. 
önemli olduğu için üzerinde duruyorum. 1963 
te yeraltı ücretleri 8,5 lira, yerüstü 7,5 lira; 1964 
te yeraltı 11 lira, yerüstü 10 lira... (O. H. P. sı
ralarında anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Esengin rica edeceğim 
efendim. Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Esen
gln diyor ki, «Ben de aynı şeyleri söyledim.» 
Aynı şeyleri şimdi söylüyor, ama zabıtlarda baş
ka türlü söyledi. Demek istiyor ki, bizim ikti
darımız zamanında yerüstü ve yeraltı ücretleri
ne şu kadar zam yapılmasına rağmen, onları da 
işçilere iyi görünme maksadı içerisinde, kendi 
benimsediği tâbir ile bir demagojik hava içinde 
ifade ederek, bunu böyle yaptık, ama, 40 milyon 
lira da kârı var... Değil efendim, 40 milyon lira 
da değil. Bakınız nedir; 1963 yılı kârı 11 415 515 
lira, 1964 yılı kârı 40 000 000 değil, 26 642 955 
lira. Bu da gerçek bir kâr değil. Bunu da bili
yorlar, bu bir bilanço kârı, sebebi var. EKt İda
resinin borçları konsolide edilmiş ve faiz şarjı 
kalkmış. O itibarla bilançoda kârlı durum gözük
mektedir. 

Yine diyorlar ki, ben tetkik ettim 1965 te, 
1966 da, 100 000 000 u aşkın zararlar var, 1967 so
nunda da Ticaret Odasından aldığım rakamlara 
göre 100 000 000 ilâ 115 000 000 arasında zarar 
var. 1965 te EKİ idaresinin zararı 72 561 093 
lira, 1966 da 106 147 790 lira. Sebebini arz ede
yim : Yüksek malûmunuzdur ki; 13 Şubat 1965 
tarihinde üçüncü Koalisyon Hükümeti bura
da yapılan bir oylama sebebiyle vazifeden çe-
ıkilme zorunda kalmış idi. Yeni Hükümet ku
ruluncaya kadar eski Hükümet vazifesini ifa
ya devam ediyor, işte bu tarihte giderayak 17 
Şubat 1965 tarihinde iŞaym inönü'nün Başkan
lığındaki Hükümet bir kararname neşretti, bir 
karar aldı, bu karar ile Millî Korunma Kanu
nunun 19 ncu maddesine atfen 384 sayılı Koor
dinasyon Kararının üçüncü bendi ile Ereğli 

Kömürleri işletmesinde münavebeli, yani en 
az birer aylıık fasılalarla çalışıUrılan işçiler 
Hafta Tatili Kanunundan istisna edilmiş ilken 
6/4394 sayılı Kararname ile bunların ücretli 
hafta tatilinden istifadesine karar vermiş bu
lunmaktadır. Bu tatbikat 100 000 000 liralık 
bir malî külfeti bu müesseseye tahmil etmiştir. 

Ayrıca, 17 . 2 . 1965... (A. P. sıralarından 
«anlaşılmadı» sesleri), Ayrıca alınan 2 000 
munzam işçi dolayısiyle yıllık malî şarjı 
30 000 000 lira olan bir külfet de bizim za
manı idaremizden dolayı bu müesseseye tah
mil edilmiş bulunmaktadır. İşte 1965 ve 1966 
zararlarının sebebi budur. 1967 de müessesenin 
110 000 000 ilâ 115 000 000 lira zararının var 
olduğunu tıesbit ettiklerini ifade ettiler. Ger
çek şudur : EKİ Müessesesi 1967 yılında 
1 181 671 lira kâr etmiştir. Şimdi 1 181 671 
lira kâr eden bir müesseseyi Yüce Meclis hu
zurunda. 110 000 000 ilâ 115 000 000 arasında 
zarar etmiş seklinde takdim etmek demagoji 
değil de nedir? Bu, gerçek dışı değil de nedir? 
(C. H. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahale
ler) 

Sayın Balkan bu durumda müdahalelere 
müsaade ederseniz cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen devam 
ediniz. Arkadaşlar, kendinize yapılmasını is
temediğiniz şeyi lütfen başkalarına yapmayınız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET (SEZGİN (Devamla) — Sayın Esen
gln mütalâalarında ıbenim Zonguldalk'a vâki 
bir seyahatimde partizanlıktan ve suiistimal
lerden bana bahsedildiği zaman idarecilere hal
kın arasında, «Siz bildiğiniz gibi hareket ediniz, 
söylentilere aldırış etmeyiniz.» dediğimi ve bu
nun bir bant ile tesbit edilmiş bulunduğunu 
ifade ettiler. 

Sayın milletvekilleri; Zonguldalk'a vâki zi
yaretimde işçilerle ve idarecilerle topluca bir 
konuşma yaptım. Zonguldak'ta gıdasını yalan
dan ve tezvirden alan bâzı gazeteler var. Bu
nu çıkaranlar yüz kızartıcı 4 - 5 kesinleşmiş 
mahkûmiyeti, sabıka kaydı olan şahıslardır. 
Onların matbuattan intişar etmiş bulunan çe
şitli tezvir ve iftiraları vardı. Müessesenin işçi
leri köylerinden alıp işyerine otobüsle getir
mek için yapmak zoırunda bulunduğu yolları 
yapmaları tenkid ediliyordu. Müessesenin böl
geye yapmış olduğu sosyal hizmetlerden gocu-
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nuyordu. Bunlar bahis konusu olduğu cihetle, 
bunlara sarahaten, açıkça beyan etmek sure
tiyle «Siz bu kabîl itfiralara, bu kabîl dediko
dulara itibar etmeyiniz, vazifenizi kanunlara 
uygun olarak bildiğiniz gibi icra ©diniz.» dedim. 
Bugün de aynı şeyi Yüce Meclis huzurunda 
ifade etmekten zevk duyuyorum. Ben idareci
lere ne diyecektim? «İftira edecekler, yalan ya
zacaklar, siz bunların karşısında eziliniz, ifti
ra ediyorlar diye elinizi kolunuzu bağlı tutu
nuz, âmme hizmetini ifa etmeyiniz» mi diyecek
tim? Ben bunu söyüyemezdim. 

Yine konuşmalarının bir yerinde boru yol
suzluğundan bahsettiler. 17 -18 Temmuz tarih
li Şafak gazetesinde 4 - 5 mevzuu ihtiva eden 
bir yolsuzluk ihbarı ve iddiası ileri sürüldüğü 
zaman, bir taraftan derhal idari tahkikata te
vessül ettik, diğer taraftan Zonguldak Cumhu
riyet Savcılığı meseleye el koydu. Zonguldak 
Cumhuriyet Savcılığı bizim yapmış olduğumuz 
idari tahkikatın neticesi gibi 24 . 6 . 1968 
tarih ve 968/747 sayılı takipsizlik karan ile 
biraz önce arz ettiğim gazetede intişar eden 
pik boru, katran, kalay, bakır kablo, vinç, 
trafo, su motoru gibi suiistimal olaylarının vâ-
rMolmadığını ve haklarında iddia yapılan şa
hıslar için de takipsizlik karan verdiğini Ada
let Bakanlığı kanaliyle bakanlığımıza 16.7.1968 
tarihinde 28381 numaralı yazı ile bildirmiş bu
lunmaktadır. Böylece mesele adlî makamlardan 
da geçmek suretiyle iddialann sabit bulunma
dığı, vâridolmadığı kazaî olarak tesbit edilmiş
tir. 

Sayın Esengin bana, özel linyit ocaklarının 
kimlere ait bulunduğunu, Çan linyitlerinin 
kimlere aidolduğunu, Nallıhan linyitlerinin 
kimlere aidolduğunu açıklamamı istemek su
retiyle sanki bizim bir alâkamız varmış gibi 
mânayı ifade eden bir sualde bulundular; arzı 
oevabedeyim : Nallıhan linyitleri Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumuna aittir, özel şahısların 
değildir. 

Çan linyitlerine gelince; Çan linyitleri he
men hemen büyük ekseriyeti Sayın Esengin'in 
partisine mensup bulunan şahıslara ait. Tabia-
tiyle bunlann siyasi kanaatleri ve kimlikleri 
bahis konusu değildir. Yüce Meclislerden bir 
kanun çıktı. Bu kanunun müzakeresinde huzu
runuzda ne ifade ettim ise tatbikat o surette 
cereyan etmiştir. Diyorlar M; «özel şahıslara 
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ait linyitleri Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu satınalıyor, birtakım şahıslan zengin 
ediyor.» Böyle bir iddianın sahibidirler. 

Sayın milletvekilleri; gerçek böyle değil. 
Geçen sene özel sektör madencileri Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumuna bağlı Kömür Sa
tış - Tevzi Müessesesine kendi nam ve besapla-
nna satılmak ve müessese dolaplarında bulun
durularak müşterilerin seçimine arz edilmek 
üzere linyit kömürü getirmişlerdir, 76 000 
ton civarında. Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu özel madencilere ait bu linyit kömürle
rini kurumun depolarında muhafazası karşılı
ğında ton başına on lira ücret almıştır. İhtiyaç 
sahipleri bu linyitlerden beğendiklerini satın-
almışlardır. ' Satışiv yapan da Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu değildir. Burada yapılan 
şey, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 
sadece depolarında tonu on lira hesabiyle kö
mürü bulundurmasından ibarettir. 

Bu sene, Yüce Meclisten geçen yıl çıkmış 
bulunan kanun hükmüne tevfikan, talimatna
me ve şartname hükümlerine göre muamele 
yapılmaktadır. 

Bu özel sektör linyitleri, sadece benim se
çim çevremi îma ederek beyan etmek istiyor
larsa derhal ilâve edeyim iki; yalnız seçim çev
remde değil, Biga, Çan, Trakya, Gönen, Bur
sa ve Soma çevrelerinde 15 madenciye aittir. 
isimlerini şimdi huzurunuzda okuyacağım : Av-
ni Akman, Karınca, Ahmet Aşkın, llyas Bay
ram, Tahsin Tüzün, Dümek, Mehmet Tabak, 
Hüseyin Gülen, Karaveli, Türker, Sabri Akın, 
Bayburt, Altınanıt gibi şahıslardan ibarettir. 

Yine Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası gre
vinden bahsettiler. Sayın milletvekilleri; Fil-
yos Ateş Tuğlası Fabriıkasındaki grevin bu 
araştırma önergesi ile uzaktan da ilgisini ben 
tesbit edemedim. Evvelâ, önergenin tanzimin
den sonra cereyan etmiş bir hâdise. Aynca, 
grev, grev kanunlarımızın tanımış olduğu bir 
haktır. Şunu arz edeyim; niçin grev olmuş? 
Uzlaştırma kurulu ekseriyetle bir karar ittihaz 
etmiş, bu karara işveren ittiba etmiş, işçiler 
ıttıba etmemek suretiyle Filyoa'ta greve gitmiş
ler. Şimdi, kanunun işçilerimize bahşetmiş ol
duğu bir grev hakkndan dolayı yapılan bir tat
bikat acaba Hükümet hakkında nasıl bir itham 
mevzuu olabilir, bunu anlamanın imkânı yok-
tur. 
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KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Grev . 
önlenecekti, önlenmedi. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, son defa ihtar 
ediyorum efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
RANI REFET SEZGİN (Davamla) — Bizim 
kanunlarımızda naaari olarak grev hakkı bulun
sun, fakat biz sureti Ikatiyede grev hakkını tat
bik ettirmiyelıiım gibi bir düşünce ile hareket 
ediyorlarsa, biz bu düşünceyi paylaşmıyoruz ve 
ondan uzağız. Eğer bir hak kanunlarımızda 
tesbiit edilmiş ise, o hakkın istimal zamanı el
bette olacaktır. Bunun dışarısındaki bir düşün
ce demagojinin tipik misalidir ve örneğidir. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
Bakan, işte siz de demagoji yapıyorsunuz. Be
nim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. (A. P. sı
ralarından «iSayın Başkam, müdahale edilme
sin» sesleri) 

BAŞKAN — Söylüyorum, ikaz ediyorum, 
tekrar edeceğim; ağzımdan, lâf çıkmadan geli
yorsunuz, müsaade edin efendim. 

Sayın Esengin; çok istirham ediyorum... 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — öyle 

ise doğru konuşsunlar. 
BAŞKAN — Doğru veya eğri; eğri konuş

tukları zaman gelir siz cevabını ver'irsmiis efen 
dim, Burnun Hr unıHi var. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Söz va-
recekseniz, peki. 

BAŞKAN —- Söz hakkınız varsa vereceğim 
tabiatiyle, 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Yetarliî: 
önergesi geliyor. 

BAŞKAN — Ne yapayım yeterlik örerler' 
geliyorsa, mâni olabilir miyim, Sayın Yılrras; 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Doanck İd, 
söz verilmiyor. 

BAŞKAN — Usulü tatbik etmiyecek miyılz 
efendim? 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Hayır. 
BAŞKAN — Şu halde KÖZ veril iyor diyo 

hatibi konuşturmamak hakkına sahip miyiz? 
Rica ediyorum, tekrar etmeyin. , 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Millet
vekilleri,; ben burada demogojiye cevap veriyo
rum. Hattâ Yüce Meclise hürmetimden dolayı 
Sayın Esengin'in birtakım mütalâalarına Yüce j 

Meclisi işgal etmemek bakımından cevap da arz 
etmiyorum. Eğer onlara cevap arz edersem bu 

Meclisin havasının bozulacağını zannediyorum. 
Evet, ikinci cumhuriyetten bahsetmeye bu 

Meclisin çatısında milletvekili olanların hakkı 
yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Türkiyede bir tek cumhuriyet vardır, Atatürk'
ün kurmuş olduğu Cumhuriyet. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Siz, ikinci cum-
muriyetten bahsetmekle neyi kasdediyor sunuz? 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Müsaa
de et, o zaman konuşayım neyi kasdettiğimi. 

BAŞKAN — Sayın bakan, siz de sual sorar
casına cevabı davet etmeyin,, istirham edece
ğim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri ; 

Sayın Esengin'in mütalâalarına bu kadar de
ğinmekle iktifa ederek Türkiye işçi Partisi söz
cüsünün mütalâalarını müsaadenizle eleştirme
ye başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye İşçi Partisi 
sözcüsü Sayın Erik bu kürsüde kendisini müda
faa imkânı bulunmıyan ve halen Türkiye Kömür 
işletmeleri Kurumu Genel Müdürü bulunan bir 
r-ata tekrarından teeddübettiğim birtakım keli
meler ile tecavüz etmiş bulunmaktadır. 20 gün 
Riyaset Divanını işgal eden Sayın Başkan ken
dilerine mükerreren bu şekilde hitapda bulun
mamaları lüzumunu bildirdiği halde maalesef 
saym arkadaşımız bu davranışından âri olma
mıştır. Bir genel Müdüre, senelerden beri bu 
memlekete hizmet etmiş bulunan bir şahsa bu 
kürsüde bir grup adına yapılan bu tecavüzleri, 
bu hakaretleri yapana iade etmeme müsaadele
rinizi istirham ederim. 

Sayın Erik bu kürsüde sosyalizm propagan
dası uğruna hem de mensubolduğu gra
mın namına mânevi alanda hemen hiç 
bir değeri bulunmıyan, ağırlığı olmı-
van, fakat zahirî görünüşü itibariyle 
haysiyet ölçüleriyle bağdasmıyan birtakım 
Hhamlarda bulunmuştur. Evvelâ, basına intikal 
eden bir mektup hâdisesinden bahsettiler. Bumu 
Sayın Kırıkoğlu da huzurunuzda eleştirdiler Bir 
mektup meselesi çıktı ortaya. Müddeisi, halen 
kesin bir hükümden ceza evinde bulunan bir 
şahıstır, mensubolduğu sendikanın önemli mik-
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tarda parasını zimmetine geçirdiği ithamı ile 
mahkûm edilmiştir, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdürünün Başbakana yazdığı 
bir mektuptan bahsettiler. 

Sayın Başbakan böyle bir mektubu almadı
ğını, Genel Müdür de böyle bir mektup yazma
dığını ifade ettiler. Bütçe Komisyonunda bahis 
konusu oldu. Böyle bir mektubun yazılmayıp, 
Sayın Başbakana da verilmiş olduğunu, suali 
soran arkadaşıma cevaben arz ettim. 

Basında bu konu ele alınınca, meseleyi in
celedim. Nedir bu? Araştırdık. Böyle bir mek
tup yok. Çıkıyor Alpdündar, Sayın Erik'in bu
rada dediği gibi, «noterden tasdikli mektubun 
sureti elimdedir» diyor. Sayın milletvekilleri, 
malûm olduğu üzere, notere her hangi bir şeyi 
tasdik etmek üzere götürür iseniz, noter onu, si
zin götürdüğünüz, kendisine ibraz ettiğiniz ve
sikaya uygundur, diye tasdik eder ve size verir, 
bunun aksi varit değildir. Arıyoruz, Başbakan
lıkta, Devletin Arşivinde böyle bir mektubun 
kopyası yok. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Zonguldak) — Aslı 
bende var, Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Aslı değil 
efendim. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Zonguldak) — Aslı
nın fotokopisidir bu. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — işte onu arz 
ediyorum, efendim. O bende de var. Arşivler
de yok. Nerden çıktı, tetkik ettik. Fotokopi
sini neşrettiler, noterden tasdikli olarak neş
rettiler. Numara tutmaz. Türkiye Kömür iş
letmelerinin yasmış bulunduğu bütün resmî ya
zıları tetkik ettik. Yazı stili, daktilosu ve «Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür
lüğü» ibarelerinin aynı sekreterler tarafından 
yazış şeklinin, notere suret çıkarılmak üzere 
götürülen şekilden tamamen farklı olduğunu, 
birisinin diğerini tutmadığını tesbit ettik. Altın
da da bir imza var. Behzat Firuz'un imzasına 
benziyor. Gayet basit. Tanzim edilmiş bu ve
sika. Kesilmiş Behzat Firuz'un bir yerden im
zası, altına monte edilmiş. 

Şimdi, bu işin aslı bu. Bu mektup yazılmış 
mı, yazılmamış mı? 

Bizim tetkikimize göre, muhatabolcluğu ma
kamın beyanına, sadır olan şahsın beyanına gö

re yazılmamış. İçerisindeki mütalâaları eleştirmek 
mümkün. Onda iştirak ettiğimiz noktalar var
dır, etmediğimiz noktalar vardır. Bu mektup 
meselesi, seviyesi itibariyle bu. Bu mektubu 
ele alıyorlar. Bu mektupla sanki Türkiye'de, eğer 
hakikaten yazılmışsa bir suç işlenmiş gibi, bü
yük bir suç işlenmiş gibi, bir mesele varmış gibi 
bir düşünce ile Yüce Meclise ve kamu oyuna 
takdim ediyorlar. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Zonguldak) — Müf
teri olarak kabul ettiğiniz bu zatı mahkemeye 
vermediniz, değil nü efendim? 

BAŞKAN — Lütfen sual sormayın efendim, 
bitirsin konuşmasını. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Zonguldak) — Bir 
daha konuşamıyacağımıza gere Sayın Bakan 
mevzuun ruhu ile alâkalı olan bu durumu açık
lasınlar. 

* BAŞKAN — Konuştunuz efendim, biraz ev
vel konuştunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) - - Bir şahsın 
tamamen şahsi meselesi olan bir konuda, siz bu
nun baklanda dâva açınız, gibi bir talimatı ken
disine vermemiz mümkün değildir. Ben dâva açıp 
açmadığını bilmiyorum. Ama ben şunu biliyo
rum: Bana izafe edilmiş olsaydı, ben izafe eden 
şahsın kişiliği bakımından, onunla mahkemede 
bir seviyeye gelmeme bakımından böyle bir dâ
va açmazdım. 

Sayın Erik, polis ve jandarmanın, işçinin, 
köylünün tepesine dikildiğinden, çalışanlar gö
zünü açtığı, takdirde copu, dipçiği karşılarında 
bulduğundan bahsetmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, Türkiye'de bilhassa bi
zim zamanı iktidarımızda, çalışanların, kanun
lara uygun hareket edenlerin karşısında copla, 
dipçikli ne polis, ne de jandarma vardır. Ama, 
birtakım teşvikler ve birtakım tahriklerle ka
nunsuz hareketleri teşvik edenlerin, onlara ön
der olanların mâruz kaldıkları kanuni muame
leler vardır, olmaya da devam edecektir. 

Diyorlar ki, mütalâalarında Sayın Erik, «Son 
olaylarda Zonguldak'ta her ne kadar işçiye uy
sal davranıldı ise de, birtakım partizan düşün
celerle bu harekete katılanlar, bu görev hareke
tine katılanlar işlerinden atıldılar.» 

Evvelâ, son Zonguldak olayları bir grev de
ğildi, kanunsuz bir hareket idi, kanuna aykırı 
idi. Bu kanuna aykırı hareketleri teşvik eden-
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leri, bu kanuna aykırı harekette önderlik eden
leri ciddî olarak tesbit ettik. Hiçbir ayırım yap
maksızın müsebbiplerine kanuni muameleyi tat
bik ettik. Başka bir şey yapmamız da mümkün 
değildi. Esasen, hukuka bağlı Devlet olmanın 
icabı da, arz ettiğim şekilde, kanunsuz davra
nanlara kanuni muamele yapmayı gerektirmek
tedir. 

Burada çok dikkate şayan bir noktaya işa
ret etmek istiyorum. Sayın Erik, zabıtlarda ya
zılı olduğu üzere aynen şöyle ifadede bulundu
lar. Dediler ki, «Toplu sözleşmeler bir göz bo
yama oyunudur». 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 47nci 
maddesi toplu sözleşme düzenini getirmiş bu
lunmaktadır. 47 nci madde: «işçiler, işveren
lerle olan münasebetlerinde, iktisadi ve sosyal 
durumlarını korumak veya düzeltmek amaciyle 
toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptirler. 

Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ve 
işverenlerin haklan kanunla düzenlenir.» hük
münü koymuştur. 

Bir taraftan ismi tşçi Partisi, emekçilerin 
müdafii, sosyal adaletçi, işçileri daha iyi bir 
hayata kavuşturmak iddiasında olan bir parti, 
diğer taraftan Anayasamızın getirmiş bulundu
ğu toplu sözleşmeyi, bugün işçilerimizin çalışma 
hayatında en büyük teminatı olan toplu iş söz
leşmesini «bir göz boyama oyunu» telâkki eden 
bir düşünce.. Sayın Erik, grupu adına bu ko
nuşmayı yaptığı cihetle, Türkiye tşçi Partisi
nin Yüce Meclisin huzurunda toplu iş sözleşme
sinden yana olmadığını, işçiden yana olmadığını, 
esasen kendilerinin felsefesine uygun bir ni
zam içerisinde, yani grev hakkının işçiye tanın
madığı bir nizam içerisinde, toplu iş sözleşme
sinin Devlet tarafından tek taraflı cebirle tan
zim edilen bir sözleşme olmasını emreden dü
şünceye sadık, böyle bir parti olduklarını da 
bu önerge vesilesiyle ortaya koymuş bulundu
lar. (A. P. sıralarından, «Bunu bilmiyen yok» 
sesleri) Asıl önemli olan nokta, Sayın Esengin'e 
müteşekkir olduğum nokta, Türkiye tşçi Parti
sinin, toplu iş sözleşmesi ve işçi münasebetleri 
bakımından düşüncesini Yüce Meclis Huzurun
da tescile imkân vermiş olmasındandır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). 

Yine Sayın Erik diyor ki, «Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının partizanlığı ortadadır. 

Kendisi partizan olduğu için, Zonguldak'ta EKİ 
idaresinde partizanlığın yapılacağına başka de
lil aramaya ne lüzum var? Çünkü, Enerji Ba
kanı partizan. Çünkü, belediye seçimlerinde her 
gittiği yerde partizanlık yaptı. A. P. li olmıyan 
belediyelere aman yok, dedi. Başka ne delil arı
yorsunuz?» diyor. Bana bu açıklama imkânını 
verdiği için de Sayın Esengin'e teşekkür ede
rim. Arz edeyim: 

Sayın milletvekilleri, 2 Haziran seçimlerine 
tekaddüm eden propaganda süresi içerisinde 
Çanakkale, Aydın, Bursa, Elâzığ, Bitlis, Diyar
bakır, Urfa ve Muş illerinde dolaşarak konuş
tum. 

Bir İstanbul Gazetesine intikal eden konuş
mayı biraz sonra arz edeceğim şekilde Çanak-
kalede şu surette yaptım; tabiatiyle, mensubol-
duğum partinin lehinde propaganda yaptığım 
aşikâr, benim de vazifem. Çanakkalede ben par
tizan tatbikattan şikâyet ettim, dedim ki: «1963 
ten sonra Çanakkalenin mevcut 17 belediyesin
den bir tanesi, Bayramiç Belediyesi C. H. P. nin 
elinde idi. Biz, muhtaç belediyelere yardım fo
nundan yardım yapılması sadedinde Hükümet 
ilgililerine müracaat ettik, Çanakkalenin hiç bir 
belediyesine yardım vermediler, sadece Bayra
miç Belediyesine 80 000 lira verdiler. Bu tatbi
kattan şikâyetçiyiz» dedim. «Böyle bir şey yap
mamak lâzımdır.» dedim. Misalini verdim, bele
diye reislerini de işhadederek burada yaptığı
mız temasları kendilerine ifade ettim. Konuş
mam teypte, var teyple tesbit edilmiş, hem de 
benim muhaliflerim tarafından tesbit edilmiş. 
ilâve ettim, dedim ki: «A. P. li belediye başkan 
adayı kazanır ise seçimi, A. P. nin hizmet felse
fesi itibariyle, çalışma tarzımız itibariyle çok 
daha iyi hizmetler gelir beldenize.» Bunu söyle
dim. «Başka bir aday kazanırsa münasebetleri
miz normal ölçüler içerisinde cereyan eder» de
dim. Partizanlık bunun neresinde? Bu, mahallî 
gazetede de var, halen Çanakkale Emniyet Mü
dürlüğünde muhafaza altında bulunan ve ilgili 
kısmı deşifre edilmek suretiyle zabıt haline ge
tirilen bant kısmı da dosyamda mevcut. 

Bunu, ertesi gün, partizanca gayretler içeri
sinde bir istanbul gazetesine verdiler, Gittiğim 
her yerde bundan bahsettim ve «böyle değil, ben 
böyle konuştum» dedim. Meydanlarda söyle
dim, hatâ Sayın Satır Elâzığda bana izafe edi-
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len bu konuşmayı bu portresi itibariyle eleştir
diği cihetle, konuşma yaptığı sinemada vatan
daşlar huzurunda söyledim. Gittim Çanakkale-
ye, 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde, bana izafe edi
len konuşmayı yaptığım kahvelerde, aynı yer
lerde, bunları tekzibettim, bunların vâridolma-
dığını söyledim. Bütün mahallî basında da in
tişar etti. işin gerçek hikâyesi bu. Sayın Erik'in 
mantığınca Enerji Bakanı partizan, mahallî se
çimlerde de partizanlık yaptı, onun başında 
bulunduğu Bakanlıkta elbetteki icraat parti
zanca olur, öyle diyor. Sosyalist mantığına be
nim aklımın ermediğini huzurunuzda ikrar et
mek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Esengin'in Ana
yasamızın 88 nci maddesine göre açılmasını iste
diği araştırma önergesine kısaca cevaplarımı 
bu suretle arz etmiş bulunuyorum. 

Biz, partizanlık yapmadık, yapmıyoruz, 
partizanlık yapmıyacağız; icraatımızda kanun 
hükümlerini daima tatbik ediyoruz, edeceğiz. 
Başka bir tatbikatın da bizden sâdır olması 
mümkün değildir. Partizanlığın ıstırabını çek
miş, partizanlıktan şikâyet etmiş insanlar ola
rak bunu tatbik etmemiz mümkün değildir. 
Kaldı ki, icracılar ve sayın önerge sahibi bu is
tikamette müşahhas hiç bir meseleyi de ortaya 
koymuş değildir. O itibarla Meclis araştırması 
açılıp açılmamasının takdiri Yüce Heyetinize 
aittir. Saygılarımla arz ederim, teşekkür ede
rim efendim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmıyan arka
daşlarıma oylarını kullanmalarını tekrar hatır
latırım. 

Sayın Hasan Türkay, «Filyos Ateş Tuğlası 
Fabrikası grevinde bunu uyguhyan Genel Baş
kan benim Sendikada» diyorsunuz, «söz istiyo
rum» diyorsunuz, böjsle bir usul yok. Ama söz 
sırasına kaydettim isminizi efendim. Onun için 
söz veremiyorum. 

Şimdi Bakandan sonra söz sırası gelen bir 
arkadaşıma söz vereceğim : Hayrettin Uysal. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Zonguldak) — Ben 
Grup adına istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Grup adına istediniz, öyleyse 
sizin efendim, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA KÂMİL KIRIK-
OĞLU (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Bakan Mehmet Dündar hâdisesini çok ha

fife aldı. Sadece bir Genel Müdürle alâkalı de
ğil bu konu. Aynı zamanda bu memleketin 
Başbakanıyla alâkalı. Başbakan da «Hayır.» 
diyor, «yok böyle bir şey» diyor, «Bana yazıl
madı» diyor, «Haberim yok» diyor. Adamlar, 
bir fotokopi neşrediyorlar. Bakan burada diyor 
ki, «ben tahkik ettim, imza uydurma, yok 
daktilolar uydurma.» Kim söylüyor bunu? Siyasi 
hüviyeti olan Bakan söylüyor. 

Biz, Meclis olarak istiyoruz M, taraf olmı-
yan bir makam tarafından ve Meclis araştırma-
siyle bu tahakkuk etsin. Çünkü durum çok 
ağırdır. Bir Başbakanın ittihamı söz konusu
dur. Biz bunu istiyoruz. Yani Başbakanın ha
kikaten bu durumdan kurtulmasını istiyen ik
tidar Partisi mensupları da aynı şeyi istemelidir 
gibi geliyor insana. Nasıl olur, bir Başbakanı, 
bir hakikati gizleme ayıbiyle karşı karşıya bıra
kabilirsiniz? Ne var yani bunda? Bir araştır
ma açarsınız, hangi daktiloyla yazılmış, kim yaz
mış, ne olmuş, ne olmamış, meydana çıkar. 

Şimdi Sayın Bakan diyor ki, «Efendim adam 
hırsızlıktan mahkemeye verilmiş, değmez efen
dim, ben olsam vermem» diyor. 

Canım efendim, bir adam çeşitli suçlardan 
mahkûm olabilir ama o çeşitli suçlardan mah
kûm ermuş adam yarın bana kötülük yaparsa, 
bana hakaret ederse, bana iftira ederse, onun 
hüviyeti benim hakkımı aramama mâni olur mu? • 
Bu nasıl iddiadır Bu nasıl mantıktır Ben bu
na şaştım doğrusu. Çok şayanı dikkat bir iddia. 
Adam hırsızmış. E hırsız olur, ama müfteri de 
olur ayni amanda. E, bu adam hırsız, aldır
ma canım, iftira ederse etsin... Denir mi böyle 
bir şey? Hırsızdır ana aynı zamanda müfteridir. 
Hırsızlığından cezasını görür, yarın müfteri ol
duğu için ben mahkemeye veririm, ondan da 
cezasını görür ve ben temize çıkarım bu suretle. 
Başbakan temize çıkar bu suretle. (A. P. sıra
larından gürültüler) Genel Müdür temize çıkar 
bu suretle. 

Şimdi efendim ortada bir partizanlık iddiası 
var. Bu memleket, daha*ewc£ki konuşmamda 
arz ettim, çok çekmiştir partizanlıktan .Var ve
ya yok. Zaten vardır diye demiyorum, bu mek
tup yazılmıştır demiyorum. Düşünün İd basın 
da alâkalanmış, Sayın Eakan ehemmiyet vermi
yor ama hâdise ile basın alâkalanmış, efkârı 
umumiyeye malolmuş bu konu. Efkârı umumi-
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yeye malolmuş bir konuda nasıl bu kadar serin 
kanlı olabilirsiniz Sayın Bakan? Bütün gazete
ler, memleketin büyük gazeteleri bununla alâka
dar olmuş. Siz gayet serinkanlı, «yok efendim» 
diyorsunuz, «adam hırsızdır, bu arada iftira da 
etmiş olabilir, vız gelir bana» diyorsunuz. Bu 
nasıl iddia yani? 

Biz, muhalefet mensupları olarak dahi Baş
bakanı ibra etmek istiyoruz bu durumda. (A. P. 
sıralarından müdahaleler) Evet, evet, nihayet 
bu memleketin Başbakanıdır. Ama siz serin kan
lı olabilirsiniz, bu sizin bileceğiniz iş. Hakikaten 
bu memlekette şu davranışlarınızla dahi, verece
ğiniz oylar eğer aleyhte olursa, kararınızla dahi 
partizanlığın mevcudiyetini tescil ve temhir et
miş olacaksınız. Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oylanmasını 

arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz istediniz. 
Buyurunuz Sayın Esengin. Neden kifayete lü
zum yoktur onu izah edeceksiniz. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar, öyle bir gelenek yaratılmak
tadır ki, en iyi niyetle her hangi bir mevzuu bir 
yere getirseniz mutlaka karşıya çıkıp birtakım 
kötü niyetlerle cevap vermek durumu hâsıl ol
muştur. Bunu bilhassa bu son Demireîl Kabinesi 
âdet edinmiştir. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Beyefendi 
kabineyle ne alâkası var bunun? 

BAŞKAN — Rica ederim Beyefendi müdaha
le etmeyiniz. Sayın Akça lütfen efendim. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Rica ede
rim Beyefendi, sus dinle, sonra konuş. 

Bu sebepten ötürü ufak tefek bâzı meseleler 
vardır ki, Bakan bunu hep kendisine göre anlat
tı. Çünkü, ben dinledim, hakikaten Bakan zeki 
bir arkadaş; fakat zekâsını müspet istikamette 
kullansa faydalı olacaktır. (A. P * sıralarından 
«Allah Allah» ses-eri.) Binaenaleyh arkadaşım 
bâzı şeyleri hakikaten izahat istemektedir, açık
lanmak istemektedir, bir. 

| ikincisi; bir araştırma önergesi, beşinci söz
cü olarak söz alıp kaçan, nerededir Nahit Men
teşe? Beş kişiye teklif edildi de beşinci olarak 
sözü o aldı. Nedense bilmiyorum kaçtı. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Hastalandı da 
onun için gitti. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Binaena
leyh, biz burada muayyen bir şey getirmişizdir 
arkadaşlar. Ne diyoruz? Şurada bir mesele var, 
şurada da öbür mesele var, şunu araştıralım. 
Var mı, yok mu oradan çıkacak meydana. Eğer 
öyle olmasaydı ben buraya isim getirirdim, der
dim ki, Hasan Bey hırsızlık etmiştir, Mehmet 
Bey şunu yaptmıştır. Demedim onu. Var mı 
yok mu? Belki yoktur, belki ben yanılacaktım. 
Ama siz o araştırmayı açın diyordum ben. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) —Olur olur aça
lım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmezse
niz daha çobuk biter. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Eğer ye
terlik önergesini ka/bul etmezseniz, birkaç kişi 
konuşur, biz de konuşursak belki faydalı olu
ruz. Yoksa bunları kapatmışsınız, benim radyo
da şu ısözlerim duyulmuş, Balkan işte kendisini 
ibra etmiştir, filân yalandır... Bunlardan bir fay
da çıkmaz arkadaşlar. 

Şimdi Bakan ne diyor? Evet diyor, 1967 de 
de, 1966 da da işletme zarar etti. Ama 1968 de 
Kenan Paşanın dediği gibi 100 milyon zarar de
ğil 1 milyon da kazandı. Kömüre zam yapmasay
dı 1 milyon yerine kaç milyon zarar edecekti? 
Açığa vuralım burada. Kaç sene zarar edeceği
ni burada açığa vuralım. Ben hattâ «tahmin» 
dedim. Ben dedim ki, orada aldığımız ticaret 
odası.... 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Senin 
hesabın yanlış. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen mü
dahale etmeyin. Demin müdahale edildiğinde 
kızıyordunuz. Müsaade edin efendim, kürsüdeki 
hatip konuşsun. Bu Başkanın vazifesi, siz niye 
müdahale ediyorsunuz? 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Canım 
ben öyle dedim, zarar yoksa isen düzeltirsin. 

Muhterem arkadaşlar, salahiyetli olanın ken
disinden sonra konuşturulmayacak insanlara, 
cevap veremiyecek insanlara istediği gibi ko-

I nuşması kolaydır. Fakat bir adamın yüksek ses-
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le ve jestle konuşması insana haklılık ve fazi
let vermez, insanın bir iş görme şekli vardır. 
Eskilerin dediği gibi, «Ainesi işitir kişinin lâfa 
bakılmaz.» gidin .bir işletmeye bakın, bütün Dev
let dairelerine bakın, bakın Türkiye nasıl? Ba
tıyor mu, batmıyor mu? (A. P. sıralarından, 
«Allah Allah» sesleri.) Bir değer hükmü kalmış 
mı kalmamış mı? 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sizin sa
yenizde. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Ne iyi ne 
kötü, ne kötü ne iyi, ne ahlâklı ne ahlâksız, ne 
değerliyle değersizin, ne bilgiliyle ne bilgisizin 
bir değer hükmü kalmış imidir Türkiye'de? Bun
ları görüşelim de var mı yok mu diyelim. 

Tekrar ediyorum arkadaşlar, kabul etmeyin 
de konuşalım. Fakat öyle ümidediyorum ki, siz 
dinlemezsiniz, yine önergeyi kabul edeceksiniz. 
Ben de Bakanı dinledikten sonra, çünkü benim 
hiçbir şahısla işim yoktur, ne Refet Sezgin'in 
muvaffakiyeti, ne ademi muvaffakiyeti beni il
gilendirmez, muvaffak olursa sevinirim. Buna 
ister inanın ister inanmayın. Fakat Bakanı din-

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'- I 
in, Amerika - Rum Ortodoksları Lideri Başpis-
kopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdumuza gir
mesine neden ve nasıl izin verildiğine dair Dış- i 
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

BAŞKAN — Uzuner buradalar. | 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, önergemi geri alacağım. Geri alış ne
denini arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, kısaca geri 
alış sebebini izah ediniz. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu sözlü soru 
önergemi 8 . 4 . 1966 tarihinde, yani bundan 2,5 
yıl Önce Yüksek Meclise sunmuştum. Fakat maa
lesef, milletvekilleri olarak memleket meseleleri 
hakkında en önemli murakabe haklarımızdan 
biri olan sözlü soru meselesi, sayın bakanlarımız 
teşrif etmediklerinden dolayı, görüşülememekte-
dir. Bu konu eğer zamanında görüşülme şansına 
sahibölsa idi; daha sonra aynı mahiyette değerli 
arkadaşımız Reşat Özarda ve zannederim bir di- | 

le&ikten sonra bir kere daha inandım ve tekrar 
ettim ki, Türkiye'de politika yalan, demogoji ve 
uydurma üzerine 'oturmuştur. Hürmetler ede
rim. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Bu fe
sat tohumu sizlerden geliyor. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okuttu
ğum kifayet önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kifayeti kabul edenler lütfen işaret buyursun. 
Kabul etmiy enler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Şimdi, Zonguldak milleltvekiM Ken,an Esen-
gm'in Ereğli Kömür işletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddiala
rım incelemek üzere Anayasamın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesinin müzakeresi bitmiştir. Bu müzakere
lerin ışığı altında bu önergeyi kabul edenler lüt
fen işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen oy
larını kullansın. Oylama işlemini bitireceğim ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansın. 

Efendim, sözlü sorulara geçiyoruz. 

I ğer arkadaşımız tarafından daha, bir gensoru 
önergesi haline getirilmezdi. 

Soru önergemizde belirtilen konuları büyük 
i bir ihmal olarak mütalâa etmek mümkündür. 

Müzakereleri hatırlarsak gerek Sayın Hükümet 
| ve gerekse iktidar kanadı adına konuşan arka-

daşımız bu konuda tatmin edici cevaplar vere
memiştir. Bir hata işlenmiştir, ama artık aktüa-
litesi tamamen kaybolmuş, uzun uzun görüşme 
konusu olmuş burada. Bu sözlü soru aktüalite
sini kaybettiği için ve bir gensoru önergesi mü
zakeresi dolayısiyle dile getirildiği için bu öner-

| gemi geri alıyorum. Fakat Yüksek Meclisin, özell-
likle Hükümetin sözlü soru önergelerine iltifat 
etmemesinden dolayı, ilgisiz kalmasından dolayı 
teessüflerimi ve üzüntülerimi arz ediyorum. Te
şekkür ederim, saygılar sunarım. 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamüoğlu'-
nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte bağlı
yacağına ve hava alanı yapımının hangi yıl prog
ramına alınacağına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/333) 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Sayın Muzaffer Şamiloğlu? 
Yok. 

Sayın Ulaştırma Bakanı Yok. Gelecek Bir
leşime kalmıştır. 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Karadeniz 
Bölgesinde, bu meyanda Trabzon Umde hayvan
cılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve alınacak 
tedbirlerin neler olduğuna dair sorusu ve Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'ın sözlü cevabı (6/335) 

BAŞKAN — Saym Ali Rıza Uzuner? Bura
dalar. 

Sayın Tarım Bakanı? Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını arz ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Ekstensif tarımdan entensif tarıma geçme
nin lüzum ve zarureti gerek Beş Yılllık Kalkın
ma Plânımızda ve gerekse yıllık icra plânların
da hedef ve metotlar gösterilerek belirtilmiş bu
lunmaktadır. Tanm arazisi yeterli olmıyan Do
ğu - Karadeniz bölgesinde bu meyanda Trabzon 
ilinde büyük bir yekûn teşkil eden fakir, tarımla 
meşgul vatadaşlarımızı ekonomik hayat seviye
lerini yükseltmek bakımından bölge hayvancılı
ğının önemi aşikârdır, özellikle hayvan başına 
düşen verimin artırılması, hayvan zayiatının ön
lenmesi ve döl verim oranının yükseltilmesi gibi 
tedbirlerin bu ana katlar ciddî ölçüde ele alına
rak başarı sağlandığını iddia etmek mümkün de
ğildir. Plânın öngördüğü hedeflere varılamadı-
ğını müşahede eylediğimizden : 

1. Aşın otlatma neticesi değrede olmuş me-
ralann ıslahı konusunda alınmış ve alınacak ted
birler nelerdir? 

2. Suni tohumlama programına dâhil pilot 
ilçe olarak seçilen Maçka ilçesinde bütün hay-
vanlann tohumlanmasını mümkün kılacak suni 
tohumlama istasyonu hangi kapasite ile çalış
maktadır, döl verim oranı nedir? Hayvan yetiş
tiricilerini, jersey tipi süt ve et verimi yüksek 
sığır yetiştirme çalışmalanndan memnun etmi-

yen veteriner hizmetlerinin etkin bir hale getiril
mesi için ne gibi tedbirler alınacaktır? 

3. Hayvan yetiştiricilere ne miktar kredi 
verilmiştir, yetiştiricilerin eğitimi için bir prog
ram uygulaması düşünülmekte midir? 

4. Jersey projesinin başta Maçka ilçesi ol
mak üzere Trabzon'un diğer ilçelerindeki tatbi
katı bugüne kadar başanlı bir netice vermediği
ne göre; yüksek kaliteli süt ürünlerine sahip 
bölgede hayvancılık yönünden alınacak tedbir
ler neler olacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Saym Başkan, değerli milletvekilleri, ta
rım arazileri yeterli olmıyan Karadeniz bölge
sinde, bu meyanda Trabzon ilinde hayvancılığın 
ıslahı ve inkişafı için alınmış ve alınacak ted
birlere dair Saym Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in sorusuna arzı cevabetmek istiyorum. 

Saym soru sahibinin sorusunda da belirttiği 
gibi, hayvancılığımız gayet iptidai bir düzen 
içinde, gerek hastalık yönünden, gerek ırk ıs
lahı yönünden, gerek mevcut populasyonun ve
rimliliği yönünden, fevkalâde verimi düşük ve 
hattâ beslenmesini korutmıyacak bir seviyede
dir. 

Hükümetimiz, Hükümet programında da ön
gördüğü gibi, tarımda birim alanda âzami veri
mi sağlıyacak, Türk çiftçisinin gelirini artıra
cak, mevcut gelirine değer katacak her türlü 
teloıik, maddi ve mânevi yardımın sağlanması 
yönünden esaslı bir çalışmanın içindedir, bâzı 
sahalarda tatbikata da koyduk, bâzılannda da 
tatbik etmek üzereyiz. 

Bu meyanda Türkiye hayvancılığının genel 
durumu hakkında kısaca arzı malûmat etmek is
tiyorum. 

Gayet tabiî ki; Mecliste lâf etmek, kürsüde 
konuşmak veyahut da şunu bunu ufak görmek, 
büyük büyük lâf edip, kürsüde konuşanlara şu 
veya bu şekilde «Ey koca Meclis ne güne düş
tün, seni kimler temsil «diyor?» şeklinde kelâm 
etmek kolay iş. Onu diyenleri de biz çok gör
dük. 

ÂDİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — Sizden 
bahsetmedik, yanlış anlamışsınız, biz bu sıra
lardan bahsettik. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ri
ca ederim. 
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TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Onu diyenleri de, neler başarıldığını 
da gürdük... (C. H. P. sıralarından anlaşılmıyan 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De

vamla) — Neler başardıklarını da gördük, ya
şadık ve yaşıyoruz, kimseyi kasdetmiyorum, or
taya konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

TARIM BAKANI BAHRİT DAĞDAŞ (De
vamla) — Demin de arz ettiğim gibi, bize dev
redilen envanter şudur : 

Türkiye'de inek başına verim; 400 - 500 kilo 
arasında süt, yani yabani bir ineğin neslini ida
me ettirmesi için, neslinin tükenmemesi için ne 
kadar süt veriyorsa, Türkiye'deki inekler de o 
kadar süt veriyor, biz bunu devraldık. 

Yine elimizdeki süt koyunculuğuna el ata
cak olursak; 40 kilo süt ile 18 kilo et randıma
nına sahip. Sığırda et randımanı ise vasati 80 
kilodur. 

Bunun ıslahı için bâzı nazari ve geçici ted
birlere başvurulmuş, nitekim soru sahibinin so
rusunda belirttiği gibi, mevcut ırkın ıslahı için 
boğa depoları veyahut suni tohumlama metot
ları ile süt veriminin, yapağı veriminin, şu veya 
bu veriminin artırılması çarelerine başvurul
muştur. Fakat takdir edersiniz ki; aşağı - yuka
rı 72 milyon, irili ufaklı, hayvan mevcudu olan 
Türkiye'mizde suni ilkah ve boğa deposu meto
du ile, uzun seneler istiyen, çok kere de netice 
vermiyen bir metotla Türkiye'de hayvancılığın 
ıslahı aşağı - yukarı muallâkta durur bir karak
ter taşımakta ve hattâ çok kereler boğa depo
ları veya suni tohumlamalar, mevcut ırkın dahi 
kısır kalmasına, döl vermemesine sebebiyet ver
mektedir. 

Sebebi gayet basittir. Suni tohumlamanın dı
şında, boğa depolarının bulunduğu bölgelerde 
geniş ölçüde veteriner hekim tedbirleri alınma
dığından ve bugünkü strüktürde de alınmasına 
maddeten imkân olmadığından bilfarz, abortis-
bank'a yakalanmamış veya börsellozis'e yaka
lanmamış bir inek, boğa depolarında muayene
ye tabi olmadan getirilip, ıslaha tabi tutulan 
ineklerden alınan bu gibi paraziter bakteri, vi

rüs yahut enfeksiyon hastalıklariyle hasta olu
yor, dolayısiyle kısırlaşma veya dana atma su
retiyle mevcut ırkın dahi türemesi önlenmiş olu
yor. 

Diğer bir konu suni tohumlama metodu 
idi. Suni tohumlama metodları da aşa
ğı - yukarı heterojen bir karakter taşıyan sü-
sülerde ancak mümkündür. Bunun dışında bil
farz 600 - 700 kiloluk bir Borwn Swiss İne
ğine has suni tohumlamayı getirip bizim 300 
kiloluk, 250 kiloluk yerli karada veyahut Ka-
denizin bodur ırkında veyahut Doğu - Anado
lu'nun kırmızı ırkında tatbik etmek ve bun
dan nesil almak oldukça hayal mahsulü ve 
neticesiz işlemlerdir. 

Bütün bunların yanında, birde yem proble
mi meselesi vardır. 20 nci asırda artık çoban
lıkla hayvan ıslah etmek veya çobanlık me
todu ile hayvancılığı geliştirmek mümkün de
ğildir. Hayvancılığın diğer bir deyimi de 
Zoetekniktir, teknik istiyen bir sahadır. Me
raya veya tabiî çayıra dayalı bir hayvan
cılığın gelişmesi için Anadolu'nun her tara
fını çayır veya mera yapsak dahi, artan nü
fus muvacehesinde elde ettiğimiz çayır ve 
mera hayvanlarımızın ihtiyacının çok dûnun
da kalır. O bakımdan meraya değil, yem üre
timine dayalı, yani yapılan hesaplarda en kötü 
tarla bitkisinin 6 insanı, en iyi çayır meranın 
ise bir insanı besliyehileoeği hakikatmdan me
seleyi ele alırsak, yine hayvancılık tarım iş -
letmesi içersinde, tarımın entansitesinin geliş
mesinin mühim bir unsur olduğunu da nazarı 
itibara alacak olursak, polikültür bir tarım 
işletmeciliği içinde ilk değerlendirme nüvesi 
olan hayvanın hakikaten yenen yem karşılı
ğında değer vermek mecburiyeti ve hakikati 
ortaya çıkmıştır, yapılan hesaplarla. 

Bir misalle arz edeyim : Yine Türkiye'de 
münakaşa mevzuudur; et sığırcılığına mı, süt 
sığırcılığına mı ağırlık verilsin, hangisi ge
liştirilsin? Yapılan araştırmalar, bütün dün
yada şunu göstermiştir ki, ilkel hayvancı
lıktan çıkıp verimli bir hayvancılığa gitmek 
için evvelâ süt hayvancılığını behemahal ge
liştirmek mecburiyei vardır. Artan nüfusun 
ihtiyacının da hayvansal proteinle, ilk elde 
süt ve sütlü mamullerle daha ucuza ve daha 
(kolay karşılanması hakikati ortada duruyor. 
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Hükümet programında da öngörüldüğü gibi, 
tekniğin emrettiği esaslar dâhilinde yurt 
hayvancılığının kalkınması için, demin de 
arz ettiğim gibi, hem memlekette üre
tilen yemi en iyi değerlendirecek, süt 
veyahut et maliyetlerini düşürecek, hem de 
köyde işletmede entansitenin temelini teşkil 
edecektir, 1970 lerde 1990 larda Türkiye nü
fusu 50 - €0 milyona veyahut 70 milyona 
doğru yükseleceğini farzedersek, nüfus ba
şına 300 kilo süt tüketimi öngörüldüğü tak
dirde, aşağı - yukarı 20 milyon ton civarın
da süte ihtiyaç hâsıl olacak. Bugünkü sığır
larımızın süt verimini esas alacak olursak 
ihtiyacımızı karşılamak için aşağı - yukarı 40 
milyona yakın inek popülâsyonımıı istihdam 
etmek icabedecektir. Halbuki 40 milyonu Tür
kiye'de koyacak yer bulamıyacağız. 

Öbür taraftan 500 - 600 kiloluk senelik süt 
veren 40 milyon ineği sağladığımız zaman 
hepsini inek olarak değil, genç nesilleriyle, 
erkek: nesiilcriye beraber 100 milyon civarında 
bir sığır sürüsü olacak ki, yapılan hesaplara gö
re 33 - 34 milyar lira civarında, tahmini olarak, 
bir yem ve bakım masrafı icabediyor. 

Halbuki, bugün gelişmiş memleketlerde aynı 
miktar sütü 100 milyonlukla değil ıslahı yap'l-
mış 12 -• 14 milyonlu1' bir ırkla eldo edilmekte
dir. 12 - 14 milyonluk bir sürünün de senelik 
yem ve takım masrafları, yuvarlak olarak, bi-
s im yaptığımız hesaplara göre, 7,5 milyar lira 
civarındadır. Aradaki fark yıllık 25 milyar li
ralık bir bakım ve yem kapasitesini zorlamak
tadır. Türkiye ne bu kadar zengindir, ne de 
bu kadar yemi istihsal etmesi imkân dahilinde
dir. O hakki yapılacak iş, buğday ve diğer bit
kisel üretimde, ıslah edilmiş tohumun ne kadar 
Önemi varsa, ıslah edilmiş ırkların biran önce 
getirilip evvela kendi arasında üretilmesini, bu
nu mutlak mânada Devletin teknik kontrolü al
tında, halk nüve işletmeciliği halinde çok I J S I 
bir zamanda yardım süt ve et ümyaomı karş-.-
b.yacak en ekonomik bir düzlem içerisinde ge
liştirmek zaruretiyle karşı karşıya olduğumuza 
arz etmek isterim. 

Nitekim cayın soru rahibi Trabzon ve h a k 
lisinde Jevsoy "rkmm gelişigüzel !ierpiştin]me::m-
de"i. müştekidir. Bizim de endişemizi ımıoibol-
maktadır.. Aslında Jersey ırkı fevkalâde yüksek 

süt veren, Trabzon ve havalisine de iyi intibak 
edecek olan bir ırk. Fakat getirilen bu ırk, san
ki celep malı imiş gibi, kontrolsüz bir şekilde 
hane başına bir veya iki inek şeklinde dağıtılmış, 
veteriner hizmetlerinden bu dağılma dolayısiyle 
mahrum kalındığından çok kısa zamanda çeşitli 
enfeksiyöz hastalıklarla münkariz olmak tehli
kesiyle de karşı karşıya. 

Bakanlığımız bütün bu hususları göz önüne 
alınış, yeni bir hayvancılık yönetmeliği hazırla
mış ve Yüksek Plânlamadan da.geçirmiş, tatbi
kata hemen başlamış durumdadır. Sayın soru 
sahibinin de ifade ettiği gibi, Karadenizde Jer
sey ırkının, Ege ve havalisinde Holstein veyahut 
Holânda alacasının, Orta ve Doğu - Anadolu'-
mzdaki Brown Swiss ırkının mevcutlarını mut
lak surette soy kütüğüne dayatıp, soy kütüğü 
kontrolü altında veteriner hizmetlerini ciddî bir 
şekilde tedvir etmek suretiyle nüve işletmecili
ğine gidilecek, bu arada da yem üretimine bu 
ölçüde ağırlık verilecektir. 

Yem üretimi için de gerekli projeler haz;i\ 
lanmış, yom tohumu mubayaasına, iki seneden be
ri hız verilmiştir. Bir taraftan nüveciler yem 
tohumlukları üretiyor, diğer taraftan üretilen 
yemlerin, ertesi sene bu nüveoilere üretmek üze
re, kredili satışlarına ve bunların geliştirilmesine 
de başlanmış bulunuyor. 

Genel hatları itibariyle yeni yonetmeligbal1:-
lo Türkiye hayvancılığı isle ime içerisinde çeşitli 
iklim bölgelerine oturtturulacak, halkın elinde-
kiler ise Devletin araştırma ve veteriner hizmet
lerinin mutlak murakabesi ile yüksek verimli ırk 
sürülerinin teşekkülü temin edilecek, üçüncü ka
deme olarak da; getirdiğimiz bu yüksek ırklavm 
erkek nesillerinin değerlendirilmesi için, yine 
muvakkat soy kütüklerine dayalı mevcut ve he
nüz verimliliklerini kaybetmemiş, faraza Güney -
Doğa ve Doğu Kırmızısı gibi ırkların meleslerde 
nüvelerinin kurulması suretiyle hayvancılığımı
zın yart ölçüsünde geliştirilmesinin ciddî bir şe
kilde ele alındığını beyan etmek isterim. 

Hürmetlerimle, (Â. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Eıza Uza-
ner, 

ALİ 1RJZA UZUNEE (Trabzon) — S:iy;n 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, sözlerime baş
lamadan önce Sayın Tarım Bakanmm soruma 



M. Meclisi B : 93 16 . 10 . 1968 O : 1 

lütfettikleri cevaptan dolayı teşekkürlerimi sun
mak isterim. 

Bir üzüntümü belirtmek mecburiyetindeyim, 
Sayın Bakanımız sözlerine başlamadan önce ben
denizin sorusuna cevap vereceklerini ifade etti
ler ve bu arada «Yuvarlak sözler etmek kolay
dır, rahattır, kürsüye çıkarsınız, yuvarlak söz
ler edersiniz» demek suretiyle bendenizin sorum
da yuvarlak sözler bulunduğunu açıkça belirt
miş oldular. 

Ben, soruların teknik mahiyetleri dolayısiyle, 
sipesifik konulara inhisar etmesini bilen bir ar
kadaşınız olarak münhasıran Trabzon'daki hay
vancılığın aksayan yönlerine - ki, Sayın Bakan 
bu aksaklığa katılmışlardır - işaret ettim ve ne 
gibi tedbirler Bakanlık tarafından alınacaktır, 
alınmaktadır, diye öğrenmek istedim. Yoksa yu
varlak sözler bir sözlü soru vesilesiyle kürsüye 
getirilmiş olsa; sayın bakandan ve Yüksek Mec
listen özür dilerim, fakat ifade etmek mecburi
yetindeyim, Sayın bakanımız bu kürsüden Tür
kiye'nin buğday ihracedeceğini büyük bir he
yecanla, hepimize cidden sevinç veren bir heye
canla, dile getirmişlerdi, Ama aradan kısa bir 
zaman geçti, tekrar öğrendik ki, buğday ithal 
edeceğiz, işte Sayın Balkan, yuvarlak lâf bunlar
dır. 

Bendenizin hangi cümlesinde hangi ifade yu
varlak mahiyet taşımaktadır, Sayın Bakanın 
bilhassa bunu belirtmesini arzu ederdim. Ama, 
kürsüye çıkınca sözlü soruyu, okumadan, hele 
teknik elemanlar tarafından kendisine takdim 
edilmesi usul haline gelmiş olan bir cevap yan
larında belki yoktu, o bakımdan sipesifik soru
larımı bir tarafa bıraktılar, genel mahiyette 
hayvancılık sektörü üzerinde çok dinlediğimiz 
ve yine de istifade ettiğimiz bir konuşma yaptı
lar. Ama, bu, bugüne kadar meclislerde teamül 
haline gelen sözlü soru müessesesine asgari, 
«saygısızlık» tâbirini kullanmıyayım, ama onun
la bağdaşmıyan bir davranış olmuştur. 

Arkadaşlar, Trabzon'un 597 682 nüfusu var. 
Köylerde ve bucaklarda yaşıyan bucak, köy ka-
rakterindedir, kasabaları bir tarafa bırakıyo
ruz, 487 000 nüfusu var. Bu nüfusun hepsi, uzak 
yakın ama bir çoğu hayvancılıkla meşgul olur
lar ve nüfus süratle artmaktadır. Hicret eden, 
maişetini dışarda kazanmak için gayret sarf eden 
vatandaşların büyük bir çoğlnluğu, oran itiba
riyle, Trabzon'dan ayrılmıştır. 

Ben sorumda diyorum ki, hayvancılık yö
nünden alınacak tedbirler nedir? Belki süratle 
okundu, sorularıma kısaca değinerek, neler de
mek istediğimi bir daha Yüksek Meclise ve Sa
yın Bakana hatırlatmak istiyorum. 

Aşırı otlatma vardır, meralar degrede ol
muştur, bunların ıslahı için plânda tedbirler 
alınması öngörülmüştür ve fakat benin ilimde 
mera ıslahı için hiç bir çalışma yapılmamıştır. 

Yem mevzuunda Saym Bakan bâzı tedbirle
rin alınacağını, planlandığını ifade buyurdular. 
Ama Trabzon bölgesinde münhasıran meralar 
ıslah edilmiyerek suni yemle mi hayvanların 
beslenmesi öngörülüyor? Burada ilgili teşkilâ
tın mutlaka bir projesi vardır, onu öğrenmek 
istiyordum, fakat maalesef bu vesile ile onu du
yamadım. Trabzon bölgesinde aşırı otlatma var
dır. Hayvan miktarı, mera sahası ortadadır, me
ralar büyük ölçüde degrede olmuştur; hayvan 
ırkı gibi maalesef. Bunların ıslahı için ciddî ça
lışmalar yapılması plânın da öngördüğü bir hu
sustur, bu konuda bakanlığın ne gibi tedbirler 
almasının icabettiğini Sayın Bakana masumane 
bir şekilde sordum. Herhalde bu soruda bir yu
varlak ifade arkadaşlarımın, bulmuyacağım 
ümidederim. 

İkincisi; bu sorumu arkadaşlar, 3 . 5 . 1966 
da takdim ettim, o arada Bakanlığa bir teşek
kürümü bu vesile ile arz etmek isterim. Pilot 
ilçe seçilen Maçka'da suni ilkah yapılıyordu ve 
çok hatalı bir tatbikat yapılmıştı. Vatandaşlar 
bu kabil tatbikatta hayvanlarının perişan ol
duğunu ve bir çoklarını yanlış, teknisyenlerin 
hatalı davranışı yüzünden heder ettiklerini ifa
de ettiler. Saym Bakana da, Genel Müdürlü
ğe de konuyu intikal ettirmiştik, o bölgede 
suni ilkahtan tabiî ilkaha bir dönüş oldu ve va
tandaşlarımız bu dönüşten dolayı memnundur. 
Ama bu çalışmalar maalesef çok düşük bir ka
pasite ile olmaktadır. Hesabını yapmak şu an
da benim için zor, şimdiye kadar ıslah edilen 
hayvan cinsi miktarı çok azdır, bu temponun 
mutlaka değişmesi lâzımdır. Nüvelikler yoliyle 
mı tabiî ilkahla mı, suni ilkahla mı olacak, bun
ların tedbirleri nelerdir, bunu da bir soru şek
linde tevcih etmiştim, Saym Bakan buna da ce
vap vermediler. 

Genel mahiyette ki beyanlarından istifade 
ettik, fakat bunları her vesile ile dinledik. Esa-
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sen bunlar kalkınma plânımızda daha veciz bir 
surette belirtilmiş hususlardır. 

Kredi meselesini kesin olarak sordum. Hay
van yetiştiricilerine - Trabzonu kasdederek, 
başlığını öyle koydum - ne miktar kredi veril
miştir? Sayın Bakan bu konuda hiç bir rakam 
vermediler. 

Yetiştiricilerin eğitimi için ne gibi tedbirler 
alınmaktadır, bunu da sordum. Sayın Bakanı
mızın beyanında, benim bölgevî olarak tevcih 
ettiğim soruya cevap verecek hiç bir beyanı 
olmadı. 

4 ncü sorum da şu idi; Jersey projesinin, 
başta Maçka ilçesi olmak üzere, Trabzonun di
ğer ilçelerindeki tatbikatı bugüne kadar başa
rılı bir netice vermediğine göre yüksek kaliteli 
süt ürünlerine sahip bölgede hayvancılık yö
nünden alınacak tedbirler nelerdir? 

Sayın Bakanımız genel izahatı arasında nü-
velikler tesisi suretiyle bu yola gidileceğini, şim
diye kadar yapılan tatbikatın hatalı olduğunu, 
kontrol yapılamadığını ve. vatandaşın büyük öl
çüde zararlara girdiğini binnetice beyan buyur
dular ki, buna ben de katılıyorum. 

Sözlerime başlarken belirttiğim gibi, değer
li arkadaşlarım, Trabzon'un yalnız üç ilçesinde, 
kısmen de birinin yansında 250 metre rakıma 
kadar çay yetişir, 250 metre rakımdan sonra çay 
yetişmez. Aşağı - yukarı 600 metreye kadar da 
fındık ürünü çıkar. Fındık da istikrarsız bir 
mahsul, vatandaş kaderini ona bağlamıştır, iki 
üç yılda bir mahsul verir, mahsul alınmadığı 
zamanlar hali perişandır. Bunun dışında kalan 
dağ ardı mıntakası, asıl geniş, büyük şerit nüfu
sun çoğunluğunu barındırır ve bütün maişetini 
hayvancılığa bağlamış durumdadır. Ziraat ba
kımından maalesef arazi elverişli değildir. Bir 
çokları göç etmek, bir başka yer iskân edebil
mek için imar iskân Bakanlığının Toprak İs
kân Genel Müdürlüğünün kapılarını aşındır
maktadırlar. Bu vatandaşlarımızı iskân etmek 
bugün için Hükümetin, bu vesile ile temas et-
miyeyim, katılmadığımız bir politikası dolayı-
siyle, iskân etmedikten sonra bulundukları yer
lerde bunları kalkındırmak zarureti vardır. Bu
nun en önde gelen tedbirlerinden birisi de hay
vancılıktır. Sayın Bakanımızın genel mahiyet
teki beyanlarına katılmamak mümkün değil. 
Elbetteki bunlar yapılmalıdır. Bunlar hepimizin 

temenni ettiği, gerçekten Türk ekonomisine bü
yük güç katacak ve toplumumuzun kalkınma
sını sağlıyacak temel unsurlardır. Ama arka
daşlar çok vakit kaybediyoruz. Bir plân uygu
lama dönemindeyiz, 2 nci 5 Yıllık Plân uygulu
yoruz, 1 nci 5 Yıllık Plânın devamı olarak. 
Bu tedbirler 1 nci 5 Yıllık Plânda da aynen 
tekrar edilmiştir. 2 nci 5 Yıllık Plânda yine 
tekrar ediliyor. 3 ncüsünde tekrar edilmiyeceği 
hiç kimse tarafından iddia edilemez. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum. 
Sayın Bakanımız, sanki ben sorumda veya öyle 
bir şey söyliyeceğim hesabına kapılarak A. P. 
iktidarı zamanında hayvancılığımızın değrede 
olduğunu beyan etmişim gibi bir üslûp içinde 
cevap verdiler. 

Arkadaşlar; sorum buradadır, zabıtlara da 
geçmiştir. Ben «A. P. iktidarı döneminde hay
vancılığımız değrede olmuştur, bozulmuştur» 
diye bir beyanda bulunmadım. Böyle bir beyan 
elbette realist olmaz. Ancak, bölgenin dertlerini 
dile getirdim. Plâna ve programa göre gördü
ğüm bâzı aksaklıklara işaret ettim ve Sayın 
Tarım Bakanına bâzı sorular tevcih ettim. Bun
larda hiç bir art maksat aranmaması lâzımgelir. 
Sayın Bakanımızın, özellikle söze başlarken, be
yan tarzlarından büyük bir üzüntü duyduğumu 
bir kere daha belirtiyorum. Ancak, sorum tat
min edici bir cevap bulmamıştır. Sayın Bakanın 
şu anda cevap vermesi mümkündür, elbette 
bilgisine hürmet ettiğim bir arkadaştır. Fakat 
konulara ilgi gösterirler, gerçekten ilgili mü
esseseleri bölge hayvancılığında daha aktif ça
lışmaya sevk ederlerse müteşekkir kalınm. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C.H.P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tekrar söz istiyorsunuz, buyu
run Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan; evvelâ Sayın sözlü soru 
sahibi arkadaşım «Yuvarlak lâflar» kelimesini 
kendisine almamalıydı, öyle zannediyorum ki, 
konuşmamın akışından kendisinin, kasdedilmedi-
ği ortada idi. Fakat onu bir vesıile ittihaz et
ti, Meksika buğdayını aldı getirdi, buğday it
halâtı ile birleştirdi, ondan sonra devam etti. 
Ben zannettim ki, çok değerli, çok bilgili arka
daşım bu konuşmalarının içerisinde kendi söz
lerinin, sorularının cevaplarını bulacaktı. Elim-
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de rakamlar vardı, sizleri o ufak rakamlarla iş
gal etmek istemedim. Onun için yeni attığı
mız adımlar hakkında hem soru sahibi arka
daşıma, hem Yüce Meclise bu vesile ile bilgi 
arz edeyim istedim. Bir kere, «Yuvarlak lâfları» 
kendi üzerine almışlarsa ben böyle bir şey kas-
detmedim. Yoktur böyle bir şey. 

Meraların degrede olması konusuna gelince: 
Teknik bir konudur, konuşmıyalım bunu, uzun 
sürer. Sebepleri nerededir, nereden geliyor, me
ra neredir, nere olması icabeder? Bunların hepsi 
akademik ve matematiğe dayanan görüşlerdir. 
Meralar konusunda arzı cevap etmememin se
bebi, hazırladığımız yönetmelik içinde ne gibi 
tedbirler alınması icabettiği vardı. Onun için 
Yüce Meclisi fazla işgal etmek istemedim, Ali 
Rıza arkadaşım çok iyi bilir ki, Palandöken'den 
tut, Kopdağı'na kadar Anadolu'nun mera karak
terlerini iyi bilen bir arkadaşınızım. Umumi ola
rak şöyle söyledim; hayvancılığı meraya da
yanan memleketimizde hakikaten vejetatif bü
yümenin dışında gemratif bir büyümenin müm
kün olmadığı sahalar hariç, meselâ, Ardahan'lar, 
meselâ Allahüekber'ler, meselâ, Dumanlı dağ
lan gibi sahalar hariç veya, Torosların muay
yen bir irtifamin üstünde olan mmtakalar ha
riç, bunlar üzerinde Yüce Meclisi fazla işgal et
mek istemedim, evvelâ bir merayı oturtalım, me
ra kimdir ve nereye oturtulması icabediyor. 

Saym Ali Rıza Bey gayet iyi bilirler, mera 
hukuku ancak Mecelleyle tedvir edilmektedir 
Türkiye'de. Neresi meradır ki, oraya ben 
oturtturayım, değrede olmuş veyahut da ağır 
otlatılmış meralarır: tedbirlerini, alayım. Bir 
kere onu bir tarif edelim. Aslında bugün kendi 
hukuk mevzuatımızda iki şahit, «Benim dede
min dedesi zamanında burada mal otlatılırdı» 
dedi mi oluyor mera... Adamın kültür arazisi de 
mera oluyor. Böyle bir hukukî düzen içerisinde 
«Hangi meranın, hangi ölçüde ağır otlatıldığı 
ve degrede olduğu» sözler müsaade ederlerse yu
varlak lâflar olur, bilmem ifade edebildim mi? 

Evvelâ bir merayı oturtturalım, tarif edelim 
kimdir mera? Ondan sonra hangi tedbirler 
alınması icabediyor ve hayvan otlama gücünün 
nereden alınıp nereye götürülmesini, hangi sa-
ahalar içerisinde olmasını tesbit etmek gelir. 
Var mıdır ki, bir mevzuat? Şimdi ben kalkayım, 
Yüce Meclisin önünde diyeyim ki, şuradan şu

raya olan meralar şöyle olmuştur, böyle ol
muştur. Bilfarz, 1941 - 1942 ders yıllarında 
sayın sözlü soru sahibiyle ben sınıf arkadaşı 
idim, biraz evvel, biraz sonra aynı devrin 
nesli sayılırız, çocukları sayılırız, buradan İs
tanbul'a, Eskişehir'e gittiğimiz zaman, Eskişe
hir'e kadar ya iki tarla, ya üç tarla gördük, 
gerisi mera idi. Bugün öyle midir? Teknikman 
bunların hudutlarını tâyin edelim ki, ondan son
ra da degrede edilmiş veya ağır otlatılmış mera
lar üzerinde burada çıkıp konuşalım, diyelim 
ki; şu hudutlar içerisinde, şu ekolojik şartlar 
içerisinde meralar için aldığımız tedbir bu. 
Ama biz bunu tarım reformu tasarısı ile getiri
yoruz. Müsterih olun, onun tedbirlerini de bera
ber getiriyoruz. Mesele bundan ibaret. Ama ki
mindir, neresidir, yarın ne olacaktır, diye ya
pılan, atılan her tedbir neticesizdir. 

Nitekim bugüne kadar mera ıslahında, gerek 
orman içi, gerek orman dışı atılan her adım, her 
yatırım neticesiz kalmıştır, kendileri de çok 
iyi bilirler. Bu bir hakikat. Çünkü, gerek eko
loji yönünden, gerek teknik yönünden kim 
otlatacaktır belli değil, yok ki ortada, aldığı
mız tedbirleri size ifade edelim. O halde ne ya
pacağız? Evvelâ mera kimdir? Esaslarını tesbit 
edeceğiz, o esaslar içerisinde Yüce Meclis kara
rını verecak, mera tebellür edecek, kristalleşe-
cek, tedbirler de beraber gedecek. Bilmem arz 
edebildim mi Onnn için Yüksek Huzurlarınızı 
daha geniş ölçüde işgal etmemek için çobanlığa 
dayalı bir hayvancılığın. 1968 Türkiyesinde ar
tık hesaba katılmaması icabettiğini belirttim. 

Jersey veya suni. tohumlama, konusunda yu
varlak olarak Trabzon'u veya sayın sözlü soru 
sahibinin bu sorusunu vesile ederek mahzurları
nı ifade ettim, öyle zannettim ki, bu ölçüler içe
risinde saym sözlü soru sahibinin sorularını da 
cevaplandırmış oldum. Bunun için neler düşün
düğümüzü, hangi tedbirleri aldığımızı ifade et
tim, Yüksek Huzurlarınızda. 

Şimdi geliyoruz buğdaya. Tekrar ifade ede
yim ; Meksika buğdayı veya yerli tohumluk üre
timi politikası ve gübre politikası ile şu kürsü
de, Yüce Meclisin huzurunda, Türkiye'nin kendi
ne yeterli, bâzı senelerde buğday ihracatçısı ola
cak memleket olacağını, ifade ettim. Bu bir va
kıa, ifade ettim. Şunu söyliyeyim; bir gaze
tenin basın toplantısı dolayısiyle, benim «Bu 
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sene buğday ihracatçısı olacağımızı» ifade et
tiğimi. kimse söyliyemez. 

Gayet basit ve mantıkidir; arz edeyim: 
Türkiye'de 100 milyon dönüme yakın buğ
day ekilir. Bunu konuşmamın sebebi, sertifi
kalı tohumlukların önemini Yüce Mecliste be
lirtmektir. Çünkü hesap vermek zorundayız 
Meclise. Sertifikalı tohum kolay bir müessese 
değil, Türk vatandaşının verdiği kuruşları şu 
veya bu şekilde değerlendirmek suretiyle el
de edilen bir şeydir, onun için de her Hükü-
mek Yüce Meclisin önünde hesap vermek zo
rundadır. Şayet, bununla bizim, yerli buğday. 
(«Bunlara ne lüzum var» sesleri) Kardeşim 
ne yapayım; sayın sözlü soru sahibi vesile ih
das etti, ben de açayım. 

Benim elimde bir Platlı köşesi soyu var, be
nim elimde bir üveylik var, bir kundro var. Be
nim ilim adamlarım bugüne kadar bunlardan el
de ettiği ve adına orjinal tohumluk dediği, is
ter- populâsyon say, ister geneti ıslah say, is
tersen bunu başak çekmek suretiyle bir se-
leksiyon metodu ile elde edilmiş materyal 
addet; bir Hükümet sorumlusu olarak benim 
ilim müesseselerimin bugüne kadar Türk va
tandaşlarının parasiyle elde ettiği bu materyali, 
tekniğin emrettiği şekilde, yine Türk çiftçisi
ne pv>türme^ mecburiyetindeyim. Bu hakikati 
tenkid ediyorsanız, bu tohumluk politikasını 
tenkid ediyorsanız, işte bunlara istinaden tek
nik diyor ki, kendi vasfı- içerisinde ıslah edil
miş bir tohumluğun üretimde yüzde 20 artış 
payı. var. Yine teknik diyor ki, iyi rasyonel 
bir gübreleme yüzde 30 - 35 oranında üretim
de bir artış kaydeder. Yine teknik diyor ki, 
- vesile verdiniz, onun için dinlemek zorunda
sınız, özür dilerim - iyi rasyonel bir mücadele 
metodu üretimde yüzde 15 - 20 oranında bir 
artış kaydeder. Bunu, gerek bizim yerli araş
tırma müesseselerimiz, fakültelerimiz, gerek 
enternasyonal bütün araştırma müesseseleri 
ifade eder. Bu, bir ilmî hakikat. 

Simdi A. P. Hükümetinin Tarım Bakanı 
gelmiş, Yüce Meclisin önünde demiş ki, 700 
bin ton gübre verdik, bugüne kadar Türkiye'
de hububat istihsalinde kullanılan en yüksek 
rakamdır. Aksi ise söyleyin. 

Yine demiş ki, Adalet Partisinin Tarım Ba
kanı; 250 - 300 bin ton arasında sertifikalı 

bir tohum üretimi vardır, daha da gayret edi
yoruz, gayemiz buğdayda yeterli ve ihracatçı 
hale gelmek. 

Yine bu arada demiş ki, Tarım Bakanı; 
yerli buğdaylarımız, Devletin en güçlü organ
larının üretmesine rağmen, gübreli dönemde 
10 senelik vasatide dönümde 90 kiloyu geç
memiş, yine demiş ki, Tarım Bakanı, gübreli 
dönemde, yine Devletin en güçlü müessesele
ri olan Devlet Üretme Çiftlikleri 113 kilonun 
üstüne çıkamamış. Onun için de Türkiye'de 
ekolojik şartlara ve sarf edilen gayret ve 
emeklere en iyi cevap verecek yeni tohum çe
şitlerine, ister yerli olsun, ister ecnebi olsun, 
başvurmak zarureti vardı. Kendileri de iyi 
bilir, ben mebus olmadan teknisyendim ve 
uzun seneler de Millî Hububat Tahumluk Ko
mitesinin üyesi idim, müsaade etsinler de ben 
bu araştırmalara dayanarak getirdiğimiz ve 
yine 40 000 Türk çiftçisinin üretimine tahsis 
ettiğimiz Meksika buğdaylarının 1968 hasat 
yılında çok şükür,, Devlet Üretme Çiftlikle
rinin eskiden 100 kilosuna mukabil 400 kilo
nun üstünde ürün alındı. Mehmet Ağanın bi
rinde güçlü kobul disklerinin altında, diğerin
de sabanın da altında ve en düşük verimli, ya
ni Mehmet ağanın, ilk gelen her tohuma kar
şı ne kadar ihtiyatlı olduğunu bilirsiniz, bu
na rağmen 400 kilonun üstünde bir vasati al
dık ve bununla da sevindik. Şu yönlerden se
vindik. 

1. Bu buğday maritim kuşağımızın - ay
nen ifade ediyorum - hakikaten kışlık buğ
dayı olacak, geçit bölgelerimizin muayyen şe
ritlerine kadar girecek. Orta ve Doğu - Ana
dolu'muzda da sulu şartlarda yazlık buğday 
olacak. Bundan dolayı pamuğa birinci derecede 
iyi bir münavebe bitkisini bulduğumuzu ifade 
ettim. Çünkü, üstüste ekilmenin - sözlü soru sa
hibi buğdaydan söz etti, ben de anlatacağım biz
zat. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika,, istir
ham edeceğim. 

Sözünüzü kesmek istemiyorum, yalnız Riya
set olarak şunu bilhassa istirham ediyorum : 
Sözlü soru sahibi, konuşmaya başladığımız sıra
da, birkaç arkadaşın yerinden söylenmesi üzeri
ne «yuvarlak lâflar» tabiriyle kendilerine kar
şılık verdiğiniz kanaati, kendisinin de bu veri-



M. Meclisi B : 93 

len cevabın içinde olduğu düşüncesiyle bundan 
üzüntü duyduğunu, yuvarlak lâfın öyle olma
yıp soruda yuvarlak lâf bulunmadığını, zatıâli-
nizin daha evvelki bir konuşmasında buğday 
mss^lesind-üki beyanatınızı söylediler. Siz, «Ben 
böyle söylemedim, bilhassa bu seneye bunu in
hisar ettirmedim, bir gün böyle olacaktır yahut, 
muhakkak böyle olacaktır dedim» dediniz. Bu
nun detaylarına inince soru bir kenarda kaldı. 
Konuşmalarını bitirirler mi acaba, diye taham
mülle bekliyorum, istirham ediyorum, arka
daşlarımızın da sabrını suiistimal etmeyin, de
taylarına inmeyin, lütfedin. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Peki Sayın Başkan, bitireceğim, de
taylarına inmiyorum. Lâfın yuvarlak olmadığı
nı, teknik olduğunu ifade etmek istedim ele onun 
için detaya indim Sayın Başkan, «Yuvarlak lâf
lar; buğday ihraoedeceğiz deyip de buğday it
hal edenlerin lâflarıdır» dediler. 

BAŞKAN — Cevap verdiniz; «Bu seneye 
mahsus değildir, o beyanatım» dediniz. Şimdi 
lütfen detaylarına inmeyin. Soruya cevap vere
ceğiniz taraflar varsa onu söyleyin, istirham edi
yorum. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bitiriyorum, efendim, 

Gene geliyor, sayın sözlü soru sahibi diyor 
ki, A. P. Hükümetince yerinde kalkındırma bir 
iskân politikası. Nüfus kesafetinin ileri gittiği 
bölgelerde A. P. Hükümeti diyor ki, yerinde 
kalkındırmayı esas abyoruz. Bu bir hakikat, ma
tematik hakikat. Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasına vas'edilmiştir. Çok nüfusu olan orman 
bölgelerinden nüfus çıkartılacaktır. Söylüyo
rum kendilerine, Trabzonludur, çok nüfusu olan 
yerdir, orman bölgesidir, dört seneye yakın ikti
darları zamanında kaç lrişiyi iskân edebildiler? 
Mümkün mü, bu? O halde A. P. Hükümetinin 
Hükümet programında gerçekçi bir görüşü mü
dafaa etmesi elbetteki hakikatin ta kendisidir. 
îşte diyoruz, hayvancılıkta bunu yapacağız, ufak 
işletmelerin yeterli hale gelmesi için uzun va
deli hayvancılık kredisi, yem üretimi kredisi 
sağUyacağız. Öyb bir muvazene temin edeceğiz 
ki, orta ve büyük işletmelerdeki krediyi hay
van, tavukçuluk, arıcılık kanaliyle yetsrli ufak 
işletmelere de kavuşmuş pazarlamasına kadar 
bir bütün olarak ele alacağız. Yerinde kalkm-
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dırmanın düzeni bu. Yoksa 2,5 - 3 milyon, 4 mil
yon nüfusu alıp, şu zaman ölçüsünde götürece
ğim, şuraya yerleştireceğim, diye konuşmak, 
müsaade etsinler, ne matematikte mümkündür, 
ne de bugünkü Türkiye'nin arazi varlığı ile 
mümkündür. 

Bunlar birer hakikattir, A. P. de bu hakika
tin ışığı altında tıpkı diğer ülkelerle olduğu 
gibi - detayına girmedim, Ali Rıza Bey - yeni 
getirdiğimiz yönetmelikte diyoruz ki, ufak iş
letmeler, yeterli işletmeler, orta işletmeler, pi
yasanın et, süt, yağ, yumurta, bal müesseseleri 
olacaktır. Bu işletmelerde arıcılığı, sütçülüğü, ta
vukçuluğu, hayvancılığı, yüksek verimli hay
vancılığı geliştirecek tedbirler arasında getirdi
ğimiz yönetmelikte, priyorite veriyoruz. Gayet 
tabiîidir ki, çok büyük nüfus kesafetine sahip 
Trabzon ve hinterlandı da vatanımızın mübarek 
beldelerinden birisidir. Oraya da elimizi o ölçü
ler içinde uzatacağımızı arz etmek isterim. 

Tahammülünüzden dolayı teşekkür ederim, 
hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir, lütfen 
kupayı kaldırınız. 

ALÎ RIZA ÜZUNER (Trabzon) - Sayın 
Başkan, bir hususu izah etmeme müsaade buyu
rur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, tekrar yüksek 
huzurunuzu işgal etmek durumunda kaldığım 
için özür dilerim,. Çok kısa olarak bir hususu 
belirteceğim. 

Efendim, Sayın Bakanımız ısrarıma rağmen 
her nedense mevzuu sözlü soru konusunun üstün
de ve dışında mütalâa ettiler. îstifadeü konuş
malar yaptılar, kendilerine teşekkür ederim. 

Yalnız bu arada bir sual tevcih ettiler, dedi
ler ki; «kendileri dört yıl iktidarda idiler, aca
ba hiçbir nüfus iskân edebildiler mi?..» îşte bu 
zabıtlara geçmiş bir soru olduğu için, ben o' za
manki Hükümetin sözcüsü değilim, ama o za
manki hükümete güven oyu vermiş bir arkadaşı
nız olarak gayet açık iki olayı zikredeceğim. Ko
alisyon dönemine ait bir icraattır. 

Sayın Adalet Partisi ile koalisyon dönemin
de olduğumuz zamanda muhterem Adalet Partili 
bakanların da imzasını taşıyan müspet bir icra
attır. Zabıtlara yanlış geçti, onu düzeltmek için 
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arz edeyim; Trabzon'un Çaykara ilçesinde 160 
hane, 800 nüfus, orman içi Iköy, bulundukları 
yerde kalkındırılmaları mümkün görülmediğin
den Van'ın Özalp'ma yine aynı bölgeden 408 ha
ne, 2 000 nüfus Kırıkhan'a iskân edilmiş bulun
maktadır. 

Sayın Bakan gayet açık soru sorduğu için, 
bunu Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin 
başarısı diye ve övgü ile arz etmiyorum ama, bir 
realitedir, bir soru tevcih buyurmuşlardır. Onu 
arz etmek için huzurunuza geldim ve bu konuyu 
da açıklamak imkânını buldum. Bu fırsatı ver
dikleri için kendilerine teşekkür ederim. 

Benim özetle arz etmek istediğim şu : Trab
zon'da kaderini büyük ölçüde hayvancılığa bağ
lamış vatandaşlarımız bu ırkın ıslahına intizar 
etmektedir. Tesisler kurulmuştur, büyük ölçüde 
yatırımlar yapılmıştır, isabetli olanları vardır. 
Bunların randımanlı bir şekilde çalışmasını, plâ
na uygun, verimli bir hale getirilmesini Sayın 
Bakandan istirham etmektir. 

Vaktinizi işgal ettiğim için tekrar özür dile
rim, teşekkür ederim 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât kanunu tasarısı üzerinde
ki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair so
rusu ve Köy İşleri Bakanı II. Turgut Toker'in 
sözlü cevabı (6/351) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Şenyurt?... 
Buradalar. Sayın Köy İşleri Bakanı?.. Burada
lar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

Köy işleri Bakanlığı Teşkilât kanunu tasarı
sı üzerindeki çalışmalarının hangi safhada oldu
ğu ve bu tasarının biran önce kanunlaşması için 
ne düşünüldüğü?. 

BAŞKAN — Sayın 'Bakan, buyurunuz. 
KÖY İŞLERİ BAKANI H. TURGUT TOKER 

(Ankara) — iSayın Başkan, muhterem arkadaş
lar, Sayın Erzurum Milletvekili Adnan Şen
yurt'un Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş kanun ta- | 

sarısının çalışmalarının ne safhada olduğuna 
dair ıs>özlü sorusunu cevaplandırmak üzere hu
zurunuzdayım. 

Çalışmalar tamamiyle ikmal edilmiştir. Ka
nun tasarısı, gerekçesiyle birlikte ilgili Bakan
lıkların 'mütalâası 'alınmak üzere ve her bakan
lığa 15 er gün müddet vermek kaydiyle (bakan
lıklara gönderilmiştir. Bu dönem Yüce Meclise 
ısevik edileceği muhakkaktır. Yüce Meclise sevk 
edildiğinde değerli arkadaşımın ve diğer millet
vekili arkadaşlarımın, tasarının öncelikle ka
nunlaşması 'hususunda yardımcı olacaklarından 
emin olarak peşin teşekkürlerimi (sunuyor, say
gılarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenyurt. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım. Türkiye'nin 
yüzde yeltmiş yüzde iseksen nisflbetinde nüfusunu 
ilgilendiren 'bir konuda salahiyetli ve vazifeli 
olan bir Bakanlığın Teşkilât Kanununun öyle 
kısa Ibir zamanda çıkartılamıyacağmı takdir 
ediyorum. Ancak, sorunun verildiği zamana gö
re dahi Bakanlığın kurulduğu tartihten itiba
ren üzerinden epeyce bir zaman geçmiş idi. 
Tahmin ederim ki, aşağı - yukarı sorum iki se
nelik, o zamandan şimdiye kadar da bir hayli 
zaman geçmiş oldu. Bütün bunlara rağmen söz
lerimin (başında arz ettiğim gibi, 'büyük "bir küt
leyi ilgilendiren Bakanlığın teşkilât kanununun 
şimdiye kadar ıçıkmamış olması, tabiaıtiyle hiz
metin istenildiği şekilde yürümesine ımâni olan 
hususlardan (birisidir. Bu itibarla Sayın Bakan
dan bu husustaki 'çalışmaların ne merkezde ol
duğunu 'öğrenmek ımaksadiyle sorumu tevcih et
tim, rica ettim. 

Vakıa Sayın Bakan zaman zaman bu husus
ta 'beyanda bulunmuşlar, malûmat lûtfetmişler-

. dir. Şimdi de, teşekkür ederiz, bu hususta ma
lûmat lütfettiler. Ancak, şunu hemen arz etmek 
isterim ki, bizim endişemiz, biraz olsun Sayın 
Bakanın cevaplariyle varidoluyor. Çünkü, Yü
ce Mecliste takdim edilmek üzere hazırlanmak
ta olan kanun tasarısının 15 er gün müddetle 
Bakanlıklarda kalacağını ifade ediyorlar. As
gari 15 gün lolsa dahi, 22 Bakanlık var, 'birer ay 
müddetle 22 ay eder, yarıya (bölersek 11 ay eder. 
Yüce Meclisin çalışma zamanı, durumu ise mey
dandadır. Asgari 15 er gün ofea daihi bu Bakan
lık teşkilât kanununun bu hali ile çıkması biraz 
müşkülât arz etmektedir. 
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O itibarla, işin ehemmiyetine binaen Sayın 
Bakanın kendi işlerinin daha iyi görülmesi, mem
leket hizmetlerinin daha iyi tedvir edilmesi ba
kımından bu hususta istical göstermelerini rica 
etmekten ibaret 'oluyor mâruzâtım. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI ^ TURGUT TOKER 

(Ankara) —• Değerli arkadaşımın beyanımı yan
lış anladığım if aJde edemiyeceğim, her halde ben 
anlatamadım. 

Takdir buyurursunuz ki hazırlanmış bulu
nan kanun tasarısı bir nüsha değildir. Her Ba
kanlığa ayrı ayrı ve aynı günde 15 er gün müd
det vermek suretiyle sevk edilmiştir. Bu itibar
la 22 Bakanlığın 22 adedi ile 15 i çarpmaya ve 
ondan dolayı arkadaşımın endişe duymasına se
bep ve ımalhal yoktur. Bütün Bakanlıklara tüm 
olarak 15 gün müddet verilmiştir. Bu 15 günün 
hitamında bütün bakanlıklardan alınacak müta
lâaya göre kanun tasarısı Bakanlar Kuruluna 
ve bilâhara da Yüce Meclise sevk edilmiş 'ola
caktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğne dar sorusu ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm sözlü cevabı. (6/388) 

BAŞKAN — Soru »ahibi Sayın Uzuner?... 
buradalar?... 'Sayın Tarım Bakanı?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

15 . 7 . 1966 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Kalkınma Plânımız ve yıllik icra plânları
mız, meslekî vie teknik öğretime gerekli öne
min verilmesini öngörmüştür. Bu meyanda 
ormancılığımız da değerli hizmetleri olan onnan 
teknikerlerinin ' yetiştirilmelerinin memleket 
realiteleri muvacehesinde arz ettiği önem aşi
kârdır. 

1. Üçüncü ders yılını ikmal eden, mükem
mel denebilecek kapasiteli bir binaya sahip 
Trabzon Orman Tekniker Okulunun, - mevcut 
olmıyan - meslekî öğretimle görevli eleman ih-

l tiyacı ne zaman giderilecektir? 
i 2. Okulun su ihtiyacı, saha tanzimi gibi 

binanın kullanışlığına etkili olacak ve halen 
noksanlığı görülen hususlar ne zaman tamam
lanacaktır? 

3. Orman tekniker okullarına öğretim gö
revlisi yetiştirilmesi için Bakanlıkça ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
i 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Tekniker Okulu ile ilişkin soru
larına arzı cevabetmek istiyorum. 

Trabzon Tekniker Okulu 1964 - 1965 ders 
yılında öğretime açılmış, 1903 - 1966 yılında 
birinci ve ikinci sınıfları tedrisat yapmıştır. 
1966 - 1967 ders yılında birinci sınıfa alınan 

| 50 öğrenci ile üçüncü sınıf tedrisatını yap-
I mış ve 1967 - 1968 de de dördüncü sınıfta ted-
| risata ba'şlanmış ve öğretmen ihtiyacı da bu 
| oranda, gayet tabiî ki, artmış. 
I 

I Şimdi, bir hususu belirtmek isterim... Sayın 
: sözlü soru sahibi gayet güzel bir noktaya te

mas ediyor, diyor ki; bu gibi okulların bura
dan bir mâna çıkarmak icabediyorsa - rutin 

j kişilerden mi öğretim gücü teşkil edilecektir, 
yoksa bir eğitime tâbi tutmak suretiyle mi 

i Tt>u gibi okullardan daha faydalı elemanların 
j yetiştirilmesine gayret sarf edilecektir? 
I Şimdiye kadar eleman yetiştirme yönönden 
i Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı, henüz sayın 

sözlü soru sahibinin anladığı anlamda bir mües
seseye sahip değiliz. Elimizde bir araştırma 

i müessesesi vardır, Gazi Orman Fakültesi var
dır. Bunun dışında personel yetiştirmek, daha 
kalifiye bir öğretim gücüne sahibolmak için, 
bir öğretim kursunu yapacak ormancılık mües-

; neşemiz, bu dediğim müesseselerin dışında yok. 
! Ancak elimizde mevcut elemanlarımızın en kifa-
i yetilerini, ihtisas yapmışlarını ve meslekte müm-
! taz vasıflar yahut muvaffakiyetler elde etmiş 

me^.ek mensubu yüksek orman mühendisleriyle 
bu okulları teçhiz etme gayreti içindeyiz. Or-

j man Genel Müdürlüğü, gerek okulların ve ge-
I rekse diğer orman problemlerinin daha teknik, 
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daha ilmî bir şekilde geliştirilmesi için çeşitli 
maksatları, çeşitli ormancılık meselelerini içine 
alan bir ormancılık araştırma müessesesi geliş
tirme yolundadır. Üınidediyorum ki, bu çalış
malarımıza Orman Fakültesinin değerli öğretim 
üyeleri de geniş ölçüde yardımcı olacaktır. Bu
gün bir nevi, rutin demiyeceğim tecrübeye isti
naden veya rölatif bir kıyaslamaya, rölatif bir 
tutum içerisinde tâyin ettiğimiz öğretim görevli
lerinin önümüzdeki yıllarda daha bilgili, daha 
mücehhez bir şekilde bu araştırma müessesele
rinden yetişmek suretiyle bu okullarımızı tedvir 
edeceğini beyan etmek isterim. Bu konudaki 
çalışmalarımız da oldukça ilerlemiştir. 

Okulun şu ihtiyâcı, bana verilen bilgiyle göre, 
1966 yılında tamamlanmıştır. Noksanları var
sa, öyle zannediyorum, ki, bu sözlü soru ile bera
ber de tamamlanmış olacaktır. Ancak bâzı nok
sanlıklar, park tanzimi, bahçe tanzimi gibi işler 
vardır ki, bunu da zaman ölçüsü içerisinde her se
ne, okulun meslek anlayışına ve muhitine iyi 
bir örnek olacak şekilde tanzim etme gayreti 
içinde olduğumuzu belirtmek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurun. 

ALİ KIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. Sayın Baka
nın Lütfettikleri izahata teşekküıılerimi arz ede
rim. 

Soruyu iki yıl, üç ay önce takdim etmiştim 
ve sözlü sorumda belirtiğim hususlar, gerçekten 
noksanlıklar olarak müşahede edilmekteydi, su 
ihtiyacı giderilmemişti, öğretim görevlisi yönün
den de büyük sıkıntıları vardı okulun. 

Bu arada Orman Genel Müdürlüğü, hakika
ten, bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde eğiti
me de öncelik veren bir düşünceVe, okulun bil
hassa fonksiyonel hale gelmesi bakımından im
kân ölçüsü içinde tedbirleri almış bulunmakta
dır. Bu vesileyle de 13aym Bakana teşekkürle
rimi sunarım. 

Sayın Bakanla aynı fikirdeyiz. Yalnız bir 
noktada, ayrılışımız yok, ama Bakan Bey kısa 
izah ettikleri için belki işaret buyurmadılar, 
zannederim bu görüşte de birleşeceğiz. Şimdi 
bendenizin üçüncü nokta alarak belirttiğim hu

susu Sayın Bakanın tefsin gerçekten de benim 
düşünce tarzımdır. Yani Orman Tekniker okul
larına öğretim görevlesi yetiştirilmesi için Ba
kanlıkça ne gibi tedbirler alınmıştır? Bundan 
kasdımızı kısa yazmıştık, Sayın Bakan isabetle 
tahlil buyurdular. 

Gerçekten, arkadaşlar, teknik öğretimin özel
likle şu anda bahis konusu 'ettiğimiz, ormancı
lıkta yardımcı eleman mahiyetindeki teknik eği
tim, ciddî bir baza oturtulamamıştır. Başlıca 

. problem, binalar yaplıyor, binalar fena da de
ğil. Düzce'deki bina cidden ıslâha muhtaçtır, 
berbat bir binadır, mutlaka bunu da imkân ve 
fırsat doğduğunda imar etmek mümkün olacak
tır. Ancak, öğretmen görevlİ3İ mevzuu, üzerinde 
önemle durulacak bir konudur, insanlar birçok 
şeyleri bilir, fakat öğretmenlik yapamaz. Bu, 
pedagolik vasıflar ister, bunun yanında, benim 
ihtisasım olmadığı için işaret edemem, birçok 
vasıflar ister ve elbette bunların özel surette 
yetiştirilmesi lâzım. Türkiye'mizde kaynaklar 
vardır, Sayın Bakan iki tanenine işaret buyur
dular, doğrudur. Orman Fakii'tesi ile işbir
liği yapmak suretiyle tekniker okullarında öğ
retmenlik yapacak şahısların yetiştirilmesi müm
kündür. 

Bu arada şunu da arz edeyim ki, bu okullar
da tedrisat için kitap da yoktur. Arkadaşları
mız kendi bilgilerini not halinde teksir etmek 
suretiyle ve çok defa okullar arasında, hocalar 
arasında farbTı bir tatbikatla yürütmektedirler 
öğretmenliği mutlaka cazip hale getirmek lâzım
dır. Çünkü buradan binlerce kişi yurt sat
hında önemli görevler almaktadırlar. Bunla
rın iyi yetiştirilmesi için başta öğretmenleri iyi 
yetiştirmek mecburiyetindeyim. Bu yönden za
man kaybetmememiz gerekir. Sayın Bakamın 
zannederim benimle aynı görüşte olduğu husus 
da budur. Ama her nedense zaman da kaybedi
yoruz. Her yılki gecikme diğer yıllara inti
kal ediyor. Bu okullarda öğretmenlik, cazip 
bir konu olmaktan uzaktır. Benim bildiğim ka
darı ile birçok arkadaşlarımız tatbikatta daha 
geniş maddi ve mânevi imkânlar buldukları 
için bu okullarda pek öğretmenlik yapmak is
tememektedirler. Hevesli olanları aynı şekil
de tatmin ietmek tedbirlerini de alarak ©gitmek 
ve ondan sonra tedris edecekleri programa uy-
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gun neşriyatı da bir heyete fakültede hazırlat
mak mutlaka elzemdir. Çünkü çok defa fakülte 
seviyesinde okutulan bâzı bilgiler onlara ve
rilmek istenmektedir, oysa yardımcı teknik 
eleman mahiyetinde olan ıbu arkadaşlarımızın 
kendi faaliyetlerine esas teşkil edecek, temel 
teşkil edecek muayyen bilgiler vardır. Bu dış 
memleketlerde fazlasiyle mevcuttur, birçokları 
orandan da temin edilerek yurt şartlarımıza 
uydurulabilir. Bilhassa ölçülere taallûk eden ki
taplar vardır. Bunlar pek zahmetli işler değil
dir ve meslektaşlar arasında, ormancılar dil bi
len arkadaşlarımız da vardır, özel bir komis
yon kurmak suretiyle bu kitapları da hazırlat
mak mümkündür. 

Sayın Bakana, lütfettikleri umut verici iza
hattan dolayı, tekrar teşekkürler ederim. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlar, oylama sunucunu arz 

ediyorum: 819 sayılı Kanunda değişikük yapıl
ması hakkındaki kanım tasarısına 155 kabul, 19 
ret, ve 1 çekimser olmak üzere 175 iştirak ol
muştur, çoğunluk bulunamamıştır. Oylama tek
rarlanacaktır. 

Zamanın gecikmesi, çoğunluğun bulunmama
sı sebebiyle 18 Ekim 1968 Cuıma günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkmd ki Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
M. Kemal Çotinsoy 
Turhan Diliigil 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAIIİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Atillâ 
Mehmet Göbekli' 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Erguder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 175 

Kabul edenler : 1!5J 
Reddedenler : 19 
Çekinse rler : X 

?ya katılmıyaalar : 274 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLLS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Nilüfer Gür soy 
Coma] Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Ilhaımi Ertem 

ELÂZIÖ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâimil Ocak 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Seyfi Orho'iı 
Osman özer 
Kaya özdemir 

Fuad S irmen 
1. Hakkı Tekinel 
0 . Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytafj 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Mekki Keskin 
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KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaear 
I. Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Feyzi Kalfagil 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topal oğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzikı 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RÎZJS 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Abdülhaiim Araş 

SÎNOr 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gryasettin Duman 
Kâzım Kangal 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ahmeıt Cebi 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhou 
Ahmet Şener 

l Ali Rıza Uzuner 

[Reddedenler] 

ESKİŞEHİR 
Ilayri Başar 

TSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

KONYA 
Nazif Kuruöu 

Vefa Tanır 
KÜTAHYA 

Himmet Erdoğmuş 
MANİSA 

Şevket Raşit Hatipoğln 
MARDİN 

ibrahim Aysoy 
MUĞLA 

Turan Şahin 

[Çekinser] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 

[Oya katı! mıy anlar] 
AFYON KARAH1SAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Uiubahşi 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı 

I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıngun 

ORDU 
Raif Aybar 

RİZE 
Mazhar Basa 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

ZONGULDAK 
Kenan Esongin 

Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR ' 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
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Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖfl 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
ö. Doğan öztürkmcn 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

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

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Ora! 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoglu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nutfettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç'ek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs, 
Hüseyin Incioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Sülej^man Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köfeoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 

(Başbakan) 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol (I.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı (1.) 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Mulıiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
İlhamı Sancar 
Selim Sarpcr (1.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nilhad Kürşıad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman YeLtefciın 

KASTAMONU-
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 

Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (II) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğhı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk iSükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
önol Sakar 

MARAŞ 
Keımalî B ayazı t 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet özsoy 
•Vofik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 
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MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
ftifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (î. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy | 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin (lürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan" 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

[Açık üy 

Ankara 
Mardin 

Cemil Karahan 
SİVAS 

Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan -Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâbattin Güven 
Osman Turan 

lelikler] 

1 
1 

Ömer Usta 
TUNCELİ 

Hasan ünlü 
URFA 

Mahmut Çetin 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
Orhan Dengiz 

~ VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kimyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

Yekûn 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
93 NOÜ BİRLEŞİM 

16 .10 .1968 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili' Kenan Escn-
gin'în, Ereğli Kömür işletmelerinde 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) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
orman içi köylerinin durumunu incelenmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına doir önergesi 
(10/26) 

3. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi 
oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
l î siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

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

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

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
«muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/28) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
l ı n a dair önergesi. (10/29) 

8. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

10. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san 'in, tç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler (olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

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

12. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

13. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler üj» 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 



14. — Manisa Milletveklili Mustafa Ok'un, 
bulundukları yerlerde kalkındi'rılimıaları müm
kün olmıyan orman köylerimin hayat seviyesi 
hakkında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/36) 

15. — Aydın Milletvekilli Reşat özarda'nm, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/32) 

16. — Sinop Milletvekili Bikni tşıgüzar'ın, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müessesellerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/37) 

17. — Aydın Milletvekili M. ıŞükrü Koç'un, 
pamuk tanımında kullanılan malzemelerim ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konulan 
ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını he
def tutan politikamın millî tarım politikamızai 
uygunluk derecesini tesbit etmlek üzere Anaya
samın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/38) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkında kamum tasarısı (1/508, 2/439, 
2/518, 2/519, 2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 
2/692) (S. Sayısı : 716) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

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

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

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 

2 — 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve-
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım, Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

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

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

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

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

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurcuu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

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

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

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

12. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları' 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

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



14. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'irj, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerindi, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

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

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

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

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

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

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

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

22. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
fcöy sakinlerinin iskânına dair imar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

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

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

3 — 
25. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 

Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

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

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

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

29. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'ınıun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/54.0) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
muın, Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis 
teşkilâtına dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/541) 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kumau'-
nıun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin 
sulanmasına ve hidro - elektrik enerjisi sağ
lanmasına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/542) 

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

33. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ıner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye 
bakanlarımdan sözlü sorusu. (6/544) 

34. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklarelifaım bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/546) 

35. — Trabzon Milletvekili Ali Bıza Uzu-
ner'in 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânıma dair imar ve iskân ve Köy işleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 



36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madenin değerine ve bu madenleri
miz için milılî bir politikamın tesbit edilip edik 
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

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

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

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

40. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

41. — Bursa Milletvekili Sadr ettin Çan-
ga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu (6/570) 

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

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

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

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

46. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık

larıma dair Millet M'eclisi Başkanından sözlü 
sorusu ('6/580) 

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

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

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

50. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİ-LEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 inci maddesi gereğince kurulan Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu raporu, (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


