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• • TUTANAK DERGİSİ 

Cilt: 35 

63 ncü Birleşim 

12 . 3 . 1969 Çarşamba 

içindekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
2. — GELEN KÂĞITLAK 
3. — YOKLAMA 
4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Samsun Milletvekili Yaşar Akar

ın, yakında açılacak olan Karadeniz tütün 
piyasası ile ilgili demeci ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

2. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ba
lan'in, Amerikan 6 ncı Filosunun gelişi 
sırasında vukubulan olaylarda sorumlu ol
duğu iddiasiyle İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/78) 

3. — Vâki çağrı üzerine İran'a gi
den Devlet Bakanı Kâmil Ocak'a Devlet 

Sayfa 
2 
3 
4 

4:5 

5:7 

Sayfa 
Bakam Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik 
itmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1103) 

4. — Vazife ile yurt dışına giden 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'e Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tekeresi (3/1104) 

5. — İstanbul Milletvekili Aydın Yal-
çm'm, «Demokratik Müesseseleri İncele
me Merkezi» tarafından Cenevre'de düzen
lenen Dünya Barışı (PASEM TERR1S II) 
toplantısına katılmasına dair Başbakanlık 
teskeresi (3/1106) 

6. — Nafaka alacaklarının yabancı 
memleketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının geri gönderilmesi hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (1/608,3/1105) 7:8 
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7. — istanbul Milletvekili Muhittin 
Güven'in, 298 sayılı Kanunun 130 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin, Genel Kurulun 10 . 2 . 1969 
tarihli 47 nci Birleşiminde kurulan Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi. 
(2/825, 4/377) 8 

8. — Tekirdağ Milletvekili Halil Baş-
ol'un, 1969 yılı Bütçe Kanunu tasansı-

Trabzon, Giresun ve Ordu illerindeki tefe- I 
ciliğin yaptığı tahribatı incelemek, zirai kredi. 
politikasının aksaklıklarını tesbit etmek ve köy
lü ve çifçilerin emeğinin karşılığını almalarını 
sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak üze
re kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin 9.3.1969 
tarihinden 25 . 4 . 1969 tarihine kadar uzatıl
masına dair tezkeresi kabul olundu. 

1969 yılı Bütçe Kanun tasarısının tümü 
üzerindeki son görüşmelere bir süre devam 
olundu. 

Birleşime saat 13,05 te yarım saat ara ve
rildi. 

İKİNCİ OTURUM .„ 
1969 yılı Bütçesinin finansman için vergi 

kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı ikinci defa açık oya sunularak, 
oyların ayrımı sonunda, kabul edildiği bildi
rildi. I 

1969 yılı Bütçe kanun tasarısının tümü üze
rindeki son görüşmelere bir süre devam olundu. 

Saat 20,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
saat 18,40 ta ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
1969 yılı Bütçe kanun tasarısının tümü üse- j 
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nm oylamasında kabul oyu yerine yan
lışlıkla ve kasdınm dışında olarak çekim
ser oy kullanmış olduğuna ve gerekli dü-
zeltilmenin yapılmasına dair önergesi. 
(4/378) 8 

9. — Daimî komisyonlardaki açık 
üyeliklere seçim. 8 

10. — İki Araştırma Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim. 8:9 

rinde grupların konuşmalan ve bunlara Başba
kan Süleyman Demirel'in cevap teşkil eden ko
nuşmasından sonra, 

1969 yılı Bütçe Kanun tasarısı açık oya su
nuldu ve oyların ayrımı sonunda oylamaya 386 
sayın üyenin iştirak ettiği, 249 kabul, 135 ret 
ve 2 çekinser oyla kanun tasarısının kanunlaş
tığı bildirildi. 

Başbakan Süleyman Demirel, bütçenin kabul 
edilmesi dolayısiyle teşekkürlerini bildiren ve 
bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen de
meçte bulundu. 

Grup başkanvekillerinin; Kurban Bayramı
nın son günü akşamından başlıyarak, 12 Mart 
1969 Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Millet Meclisinin çalışmlanna ara veril
mesine dair önergesi kabul olundu. 

Birleşime 26 . 2 . 1969 saat 00,45 te son ve
rildi. 

Kâtip 
Başkan Çorum 

Ferruh Bozbeyli Abdurrahman Güler 

Kâtip Kâtip 
Kars Kars 

Barlas Küntay Muzaffer Şamiloğhı 

I « * t 
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2. — GELE! 

TASARILAR 
1. — Sosyal Hizmetler Kurumu kuruluş ka

nunu tasarısı (1/625) (İçişleri, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlanna) 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 34 ncü maddesinin (c) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/626) (içişleri ve Millî Savunma komisyon
larına) 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/627) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

TEKLİFLER 
4. — Ankara Milletvekili Alparslan Tür-

keş'in, bâzı suç ve cezaların affı hakkında ka
nun teklifi (2/846) (Adalet Komisyonuna) 

5. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı teşkilât ve memurin Kanununa bir madde ile 
bir geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi 
(2/847) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve 
Plân komisyonlanna) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar ve 
2 arkadaşının, Ahmet Gazenfer Bilge'nin affı 
hakkında kanun teklifi (2/848) (Adalet Komis
yonuna) 

TEZKERELER 
7. — Adana Milletvekili Turhan DiUigil'in 

yasama dokunulmazlığının kaldınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1096) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

8. — Adana Milletvekili Turhan DiUigil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1097) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyona) 

9. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/1098) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyona) 

KÂĞITLAR 

10. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965 
bütçe yılı Kesinhesaplanna ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/1099) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/1100) (Sayış
tay Komisyonuna) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merke
ze bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 nci sayfasında kayıtlı Mehmedoğlu, Gü
neş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gü
müş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/1101) (Adalet Komis
yonuna) 

13. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez 
bucağı, Hırba Bellik (Sivritepe) köyü hane 7, 
cilt 28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı 
Ahmedoğlu, Hamdiye'den doğma 1933 doğum
lu Cemil Yıldız'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1102) (Ada
let Komisyonuna) 

RAPORLAR 

14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Aralık 1967 ve Ocak, Şubat 1968 
aylan hesabı hakkında Hesaplan inceleme Ko
misyonu raporu (5/42) (S. Sayısı : 717 ye ek) 

15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Mart, Nisan ve Mayıs 1968 aylan 
hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Komisyo
nu raporu (5/43) (S. Sayısı : 718 e 1 nci ek) 

16. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına 
ait Hesaplan inceleme Komisyonu raporu 
(5/45) (S. Sayısı : 830) 

17. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 
aylarına ait Hesapları inceleme Komisyonu ra
poru (5 46) (S. Sayısı : 831) 

.*.. 
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BÎRİNül OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Kon ya), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

Yoklama yapıldı 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — Samsun Milletvekili Yasar Ahal'ın, ya
kında açılacak olan Karadeniz tütün piyasası ile 
ilgili demecine Gümrük ve Tekel Bakanı Nahit 
Menteşe'nin cevabı. 

BAŞKAN — SayınYaşar Akal, gündem dışı 
beş dakikayı geçmemek kaydiyle Karadeniz 
tütün piyasasiyle alâkalı bir söz istediniz, bu
yurun. 

YAŞAR AKAL ('Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Karadeniz bölgesi 1968 mahsulü ekici tütün
leri satış piyasası, 17 . 3 . 1969 Pazartesi günü 
açılacaktır. Bu hususu Sayın Bakanın nâzik 
duyurusundan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu tütün piyasasının açılmasından evvel bâzı 
hususları arz etmeyi faydalı görmekteyim : 

Samsun ve havalisinin tek mahsulü tütün
dür. Bu sebeple her yıl tütün piyasasının açılışı 
Samsun ve havalisi için en önemli olaydır. An
cak, bu sene tütün piyasasının açılışı geçen 
senelere nisbetle daha da büyük önem kesbet-
miş bulunmaktadır. Bunun sebepleri şunlar
dır : 

Bundan evvelki tütün piyasalarında tütün 
değer pahasına gitmediği için, ekici bırakınız 
geçimini temin etmek üzere bir miktar paraya 
sahibolmayı, borçlarını dahi ödiyememiş durum
dadır. Halen vaziyeti böyledir. 

Bundan başka Samsun'da, merkez köylerin
de, Alaçam'da ve Bafra'da su basması, dolu gi-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalışma
lara başlıyoruz arkadaşlar. 

KURULA SUNUŞLARI 

bi âfetler ve mavi küf, mahsulün bundan evvel
ki senelere nisbetle çok az olması neticesini do
ğurmuştur. 

Şimdi bu durumda, yazın gezdiğim zaman, 
köylü için tek çıkar yolun borçların ertelenme
si değil, ancak taksite bağlanması olduğunu 
tesbit etmiş ve Yüce Meclise, tatilden döner 
dönmez, Samsun'daki tütün ekicilerinin borç
larının taksite bağlanması hususunda bir ka
nun teklifi vermiştim. Halen bu kanun tekli
fim komisyondadır ve Yüce Meclise gelme
miştir. 

Bu yıl bayram tatilinden istifade ile tekrar 
Samsun'a gittim. Tütün piyasasının açılacağı 
konusunda, her gittiğimiz yerde konuştuk. 
Kendileri, açılacak tütün piyasasından, biraz 
evvel arz ettiğim şekilde, pek ümitvar olmadık
larını, çünkü gerek tütünün miktarı, gerekse 
kendilerinin geçen senelerden borçlu olmaları 
sebebiyle, durumlarının bu seneki tütün satı
şından düzelemiyeceğini, en iyi çarenin taksit 
olduğunu tekrar söylediler. Bu konudaki te
şebbüslerini sordum; heyetler halinde Sayııi 
Başbakana geldiklerini ve Sayın Başbakanın, 
bu borçlarını taksite bağlamayı kendilerine 
vadettiklerini bana halktan, pek çok ve deği
şik yerlerde, Alaçam'da, Bafra'da, Samsun mer
kezinin köylerinde söylediler. Borçların taksite 
bağlanması konusunda ben tamamen faydalı ol
duğuna inandığım için bir kanun teklifi ver
miştim. 
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Şimdi bir hususu açıklığa kavuşturmak, 
açılacak tütün piyasasında köylüye bir ferahlık 
temin edebilmek ve Hükümetin bu konudaki 
düşüncelerini öğrenmek maksadı ile bâzı hu
susları arz ediyorum: Gerçekten, Sayın Başba
kanımıza böyle bir. talep, böyle bir başvurma 
olmuş mudur? 

Gerçekten Hükümetimizin, Samsun'un ve 
kazalarının durumunu bilerek bu borçları tak-
sitlendirme yolunda bir kanarı var mıdır? 

Bu taksitlendirme kararı varsa ne zaman uy
gulama durumuna gidecektir? 

Bu hususlar hakkında, gittiğimiz zaman, 
ayın 17 sinde piyasa açıldığı zaman, çok tahmin 
ediyorum ki, Sayın Tekel Bakanımızı her git
tiği yerde, her taşın üzerine çıkan vatandaş; 
borçlarımızı taksitlendirecek misiniz, ne zaman 
taksitlendireceksiniz, şeklindeki sualleri, tütün 
piyasasının açılışından daha çok ehemmiyet ka
zanacağı için, bu konuda bir hazırlıkları var 
mıdır? 

Böyle bir kanun tasarısını Hükümet olarak 
getirecekler midir? Yoksa Hükümet tasarrufu 
olarak, Hükümet kararı olarak böyle bir tak-
sitlendirmeyi mümkün görmekte midirler ve 
bunu görüyorlarsa ne zaman ve ne şekilde ya
pacaklardır?. 

Bu hususu öğrenmek amacı ile söz almış ve 
durumu arz etmiş bulunuyorum. Yararlı ol-
duysam bahtiyar olacağım. Söz veren Sayın 
Başkana ve sayın heyete saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Saym Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Samsun Milletvekili Sayın Yaşar Akal, Ka
radeniz tütün piyasasından bahisle dilek ve te
mennilerde bulundular. 

Karadeniz dizi tütün piyasası 17 Mart 1969 
Pazartesi günü saat 8 de bütün alım noktaların
da açılacaktır. 

Bu sene memleketimizde tütün ürünü 161 
milyon kilo olarak tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Bunun % 10 u, yani 16 milyon küsur kilo
su Karadeniz dizi piyasasını teşkil etmektedir. 

Karadeniz tütün piyasası için halen tesbit-
ler devam etmektedir,. Eğe piyasasında olduğu 
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gibi, burada da Bakanlığımız piyasanın, vatan
daşımızın almterini değerlendirecek şekilde ol
ması için gerekli dikkati, gerekli gayreti sarf 
etmektedir. 

Ekicimiz, piyasa sonunda baş fiyatlarda her 
hangi bir zam yapmamakla beraber, ortalama 
fiyatlarda yüzü gülecek ve emeğinin karşılığı
nı alacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi ol
masın. Halen piyasayı, alım heyeti başkanlığın
daki bir heyet bölge bölge izlemektedir, taki-
betmektedir. Pazartesinden itibaren bizzat alım 
noktalarını milletvekili ve senatör arkadaşla
rımla birlikte izliyeceğim. 

Arkadaşımız burada, bir heyetin Ankara'
ya geldiğini beyan ettiler. Hakikaten heyet An
kara'ya gelmiş, Sayın Başbakanımızı ziyaret et
mişlerdir ve Başbakanımız tütün ekicisinin 
borçlarının taksite bağlanması ve faizlerinin 
konsolide edilmesi için direktif vermişlerdir. 
Kanunların imkân verdiği nisbette bütün kolay
lıklar, bütün imkânlar ekiciye tanınacaktır. 

Şimdiden Karadeniz dizi piyasasının ekici
lerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Amerikan 6 net Filosunun gelişi sırasında vu-
kubulan olaylarda sorumlu olduğu iddiasiyle 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/78) 

BAŞKAN — Bir gensoru talebi var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına saygı ile 
16 Şubat 1969 günü istanbul'da vukua ge

len ve en az 2 vatandaşımızın ölümüne, 100 e 
yakın vatandaşımızın da yaralanmasına sebe-
bolan müessif olayların birinci derece sorumlu
su, aşağıda arz edilen gerekçeden de anlaşıla
cağı gibi içişleri Bakanı Saym Faruk Sükan'-
dır. 

Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince İçiş
leri Bakanı hakkında kensoru açılmasını arz 
ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Birlik Partisi Genel Başkanı 

Ankara 
Hüseyin Balan 
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içişleri Bakanı Sayın Faruk Sükan hakkın
da gensoru açılmasına ilişkin önergemizin ge
rekçesi. 

1. Siyasal, sosyal ve diplomatik alanda 
Türk toplumuna hiçbir yararı olmadığı bugü
ne değin geçip giden olayların akışı ile sabit 
bulunan Amerikan 6 ncı Filosunun 1968 Tem
muz ayı içinde istanbul'a yapmış olduğu ziya
ret yüzünden bir üniversiteli gencimizin ölümü, 
birçok gençlerimizin de yaralanması gibi çok 
müessif çatışmaların cereyen ettiği hatırlarda
dır. 

O zaman bu konuyu Yüce Meclise intikal et
tirmiş ve İçişleri Bakanı Sayın Faruk Sükan'-
m sorumlu olduğunu iddia ederek hakkında 
gensoru açılmasını talebetmiştik. 

Aradan birkaç ay geçmeden ve 6 ncı Filo 
yüzünden genç yaşta hayata veda eden üniver
siteli öğrencimizin kanı henüz kurumadan 
30 Ağustos tarihinde 6 ncı Filonun bu kez iz
mir Limanına yapacağı ziyaret dolayısiyle Sa
yın Başbakan Demirel'e özel bir muhtıra gön
dererek muhtemel ve müstakbel olaylar için ge
rekli tedbirlerin alınması konusunda uyarma
yı yapmıştım,. 

Son olarak 9 Şubat 1969 günü haber ajans
ları ve basın tarafından yayınlanan demecimle 
de 6 ncı Filonun istanbul'a yapacağı ziyaretin 
tehlikeli çatışmalara sebebiyet verebileceği açık
ça belirtilmişti. 

Amerikan dış politikasının, özellikle Kıbrıs 
ve Orta - Doğu politikasının Türk kamu oyun
da yarattığı allerjiye rağmen, A. B. D. nin dış 
politikasının Türkiye'de tasvibedilmediği, güç
lü akımlar yarattığı ve bu akımların zaman za
man çeşitli çatışmalara sebebolduğu dikkate 
alınmadan 6 ncı Filo tekrar istanbul Limanını 
ziyaret ve ilgili makamlar da bu ziyarete mü
saade etmiştir. 

Bu tutumun ve bu gelişmenin sonucu ola
rak Türkiye'de her an üzücü olayların patlak 
vermesi çok kuvvetle muhtemel bulunmasına 
rağmen İçişleri Bakanı Sayın Sükan, asayişin 
korunması yolunda tutarlı, etkili ve Önleyici 
nitelikte belirli bir siyasetin sahibi olmamış
tır. 

a) İçişleri Bakanı, yetki ve görevlerini her 
olayda ayn ayrı ve değişik taktiklerle ve deği
şik sınırlar içinde kullanmış, vatandaşlar ara
sında şaşkınlık ve huzursuzluk yaratmıştır: 

(örneğin 6 ncı Filonun Temmuz ayında istan
bul'a yaptığı ziyaret sırasında çıkan olaylarda 
500 polisle Teknik Üniversite öğrenci yurdunu 
basarak aşırı bir müdahale örneği göstermiş ol
masına rağmen bir süre sonra Konya'da sağ-
eğilimli bir kısım vatandaşların tahrip ve yağ
ma niteliği taşıyan gösterilerine kayıtsız ve se
yirci kalmıştır.) 

b) Aynı filonun 30 Ağustosta İzmir'e yap
tığı ziyarette vukua gelen olaylar önceden alı
nan tedbirler sayesinde ucuz atlatılmış olma
sına rağmen 6 ncî Filonun son istanbul ziyare
tinde içişleri Bakanı daha başka bir taktik kul
lanarak, güvenlik kuvvetleriyle değil, kaba 
kuvvetle ve sivil vatandaşların desteği ile olay
ları önlemek yoluna başvurmuştur. 

Nitekim sol eğilimli, ya da hangi sebeple 
olursa olsun 6 ncı Filonun ziyaretine karşı olan 
işçi ve gençlik gruplarının ilgili makamlara ya
sa hükümleri uyarınca haber vermek suretiyle 
düzenledikleri gösteri yürüyüşleri karşısına bu 
kez sağ eğilimli vatandaşları teçhiz, teşvik ve 
tahrik ederek çıkarmayı uygun görmüştür. 

Yaşa sınırları içindeki her türlü direnişi ön
leyici tedbirlerle zararsız hale getirmektense 
karşılıklı çatışmalara elverişli ortamlar yarat
mak taktiğini ve siyasetini benimsemiş bulunan 
Sayın içişleri Bakanı, 16 Şubat günü istan
bul'da ölen ve yaralanan yüze yakın vatandaşı
mızın, ve tüm olayların bir numaralı sorumlu
sudur. 

Filonun ilk geliş gününde asli görevini geri 
plânda bırakarak gençlerle ve işçilerle orduyu 
karşı karşıya getiren Sayın Sükan kendi basi
retsizliğini ve güçsüzlüğünü, milletin gözbebe
ği olan ordunun çabası ile kamufle etmek iste
miştir. 

c) Amerika 6 ncı Filosuna direnenler ilgili 
makamları resmen haberdar ettikleri halde, on
lara karşı çıkan ve Dolmabahçe'de 10 000 kişi
lik protesto namazı kılan ve ayrı bir gösteriye 
başlıyanlar her hangi bir makamı yapacakları 
gösterilerden resmen haberdar etmemişlerdir. 
Çünkü Sayın Faruk Sükan - öteden beri devam 
edegelen taktik ve tutumu ile zımmen ve sara-
hatan - zaten bu müsaadeyi özel olarak o gru-
pa vermiş bulunmaktaydı. 

Bıçak, sopa, tabanca gibi kırıcı ve vurucu 
araçlarla mücehhez bu grupun, içişleri Bakanı
nın teşvik ve cesaretiyle sebebolduğu çatışma-
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da gösteriyi düzenliyen diğer grup içindekilerin 
de sebebiyet verdikleri olaylar bile Sayın Sü-
kan'm görev süresi boyunca izlediği siyasetin 
sonucudur. 

Memleketimiz bir iç savaşa sürüklemek isti
dadını gösteren bu tür olayların bir numaralı 
sorumlusu içişleri Bakanının istifası artık ka
çınılmaz bir zorunluluktur. Gensoru önergemi
zin görüşülmesine karar, verildiğinde iddiaları
mızın dayanaklarını ve detaylarını ayrıca açık-
lıyacağımızı saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Okunan gensoru, Cumıa günkü 
birleşimde gündeme alınıp alınmıyacağı husu
sunda müzakere yapılacaktır. 

3. — Vâki çağrı üzerine İran'a giden Devlet 
Bakanı Kâmil Ocak'a Devlet Bakam Hüsamet
tin Atabeyli'nin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1103) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanının bir 
tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vâki davet üzerine iran'a giden Devlet Ba

kanı Kâmil Ooak'ın dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Baka
nı Seyfi- Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1104) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanının bir 
başka tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öz
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın'ın, 
«Demokratik Müesseseleri İnceleme Merkezi» ta
rafından Cenevre'de düzenlenen Dünya Barışı 
(PASEM TERR1S II) toplantısına katılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/1106) 

BAŞKAN — Sayın Başbakanın Anayasanın 
78 nci maddesine göre bir önergesi var; oku
tup tasvibinize sunacağım. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Prof. Aydın Yalçın'ın 

«Demokratik Müesseseleri inceleme Merkezi» 
tarafından Cenevre'de düzenlenen Dünya Barış 
(PASEM TERRİS II) toplantısına katılması 
ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığından alman 
3 . 3 . 1969 tarih ve 100004/Şb.IV/515 sayılı ya
zınız sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu hususta, Anayasamızın 78 nci maddesine 
göre, alınacak kararm gönderilmesine müsaa
delerinizi rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Efendim bu tezkereyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

6. — Nafaka alacaklarının yabancı memle
ketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamı
zın uygun bullnduğuna dair kanun tasarısının 
geri gönderilmesi hakkında Başbakanlık tezkere
si (1/608, 3/1105) 

BAŞKAN — Sayın Başbakanın bir başka 
tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 10 .12 .1964 tarih ve 71 - 2348/5130 

sayılı yazımız. 
b) 14 . 12 . 1965 tarih ve 71-228/6206 

sayılı yazımız. 
c) 25 . 1 . 1969 tarih ve 71 - 228/542 sa

yılı yazımız. 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türki
ye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 25 . 11 . 1964 tarihinde kararlaştırılan 
«Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde 
tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı» nın se
çim döneminin sona ermesi dolayısiyle sonuç-



M. Meclisi B : 63 12 . 3 . 1969 O : 1 

landımmayıp İçtüzüğün 69 ncu maddesi gere
ğince hükümsüz kalmış bulunan ve ilgi (b) de
ki yazımızla tekrar görüşülmesi istenilen sözü 
geçen kanun tasarısı ilgi (c) deki yazımızla tek
rar tasan olarak sunulmuş olduğundan ilgi (a) 
daki yazımızla gönderilmiş olan ve ilgi (b) deki 
yazımızla yenilenmiş bulunan tasarının geri 
gönderilmesine müsaade buyurulmasmı rica 
ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim,. 

7. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven'-
in, 298 sayüı Kanunun 130 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, Genel 
Kurulun 10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci Birleşimin
de kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi (2/829, 4/377) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Mu
hiddin Güven'in seçimlerin temel hükümleriyle 
alâkalı Geçici Komisyona havalesine aidolan 
bir kanun teklifinden bahisle bir önergesi var
dır; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütük

leri hakkında 29 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Kanunun 130 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifimizin Genel Kurulun 
10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyona havalesini 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Muhiddin Güven 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

O komisyona verilecektir. 

8. — Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un, 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının oylamasında 
kabul oyu yerine yanlışlıkla ve kandının dışında 
olarak çekimser oy kullanmış olduğuna ve ge
rekli düz e it Um enin yapılmasına dair önergesi. 
(4/378) 

BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Halil Başol'un, bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 Mart 1969 Pazartesi günü Anadolu Ajan

sından aldığım bir telefon ile 1969 yılı bütçe 
'oylamasında maksadım hilâfına sehven yeşil 
oy kullanmış bulunduğuma muttali oldum. 

Bütçeye yeşil oy kullanmamı gerektirecek 
hiçbir sebep yoktur. Mensubu bulunduğum 
A. P. iktidarının getirdiği bütçelerin memle
ket Ve milletiımizin imkânlarını en uygun şekil
de kullanan bütçeler olduğuna dair inancımı 
her zaman olduğu gibi bugün de muhafaza et
mekteyim. Bu itibarla bütçe müzakereleri sı
rasındaki yorgunluk, oy verme işleminin gece 
yarısından sonraya isabet etmesi, yeşil oy pu
sulalarının beyaza yakın belirsiz bir renkte ba
sılmış bulunması gibi sebeplerle kaisdumın ta
mamen dışında oy kullanmış duruma düşüyo
rum. 

Bu sebeple, bütçe oylaması sırasında kulla
nılan oyumun maksadıma uygun olarak «ka
bul» şeklinde düzeltilmesi hususunda gerekli 
muamelenin yapılmasını yüksek müsaadelerini
ze arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Halil Başol 

BAŞKAN — Sayın Halil Başol'un önerge
sindeki beyanı tutanağa geçmiş bulunmakta
dır. Bilgilerinize sunulur. 

9. — Daimî komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim. 

10. — İki Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim. • 

BAŞKAN — Efendim, şimdi gündemin 1 nci 
maddesinde daimî komisyonlardaki açık üye
liklere seçim, 2 nci maddesinde de iki araştır
ma komisyonundaki açık üyeliklere seçim i§-
lemine geçiyoruz. 

Her iki seçimin beraber yapılması hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her iki seçim için bir tek tasnif komisyo
nu seçilmesi hususunu kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın 
Başkan, bir önerge versem, seçimi sonra yap
mak mümkün mü acaba? 
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BAŞKAN — Başladık efendim, önergeyi 
vermekle gündemi değiştirmeye yetkili deği-
Mz, 

Puslalar dağıtılıyor efendim, şimdi tek ko
misyonla bu seçimi yapma kararını aldınız. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, daiha oylamaya başlamadık, eğer bunu bir 
önerge ile sonra yapsaydık daha iyi olurdu. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Komisyonu teşkil edecek arkadaşları kura 

ile tesbit ediyorum. 
Sayın MekM Keskin? Yok. 
Sayın Sabahattin Adalı? Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Tekinel? Yok. 
Sayın Ali Rıza TJzuner? Yok. 
Sayın Süreyya Koç? Yok. 
Sayın Osman Zeki Oktay? Yok. 
Sayın Mevlüt Yılmaz? Yok. 
Sayın Mehmet Yardımcı? Yok. 
Sayın Ali Karcı? Yok. 
Sayın Şevki Yücel? Burada. 
'Sayın ismail Hakkı Boyacıoğlu? Yok. 
Sayın Cengiz Ekinci? Burada. 
iSaym Osman Ferit Turan? Yok. 
Sayın Fevzi Fırat? Yok. 
Sayın Abdüibâri Akdoğan? Yok. 
Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, (Ankara)? 

Burada. 
Efendimi, üç kişilik komisyon teşekkül et

miştir. Bu arkadaşlarımız; Sayın Mustafa Ke
mal Yılmaz, Sayın Cengiz Ekinci, Sayın Şev
ki Yücel'dir. 

Gündemin birinci sırasında yer alan husus 
için oylar mavi sepete, ikinci sırasındaki araş
tırma komisyonu için oylar ise yeşil sepete atı
lacaktır. 

Oylamaya hangi ilden bağlıyacağımıza dair 
kura çekiyoruz: Ankara. 

(Ankara seçim bölgesinden başlanmak su
retiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Se
petleri kaldırınız. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonunun rapor

ları gelmiştir. Mazbatayı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Millet Meclisi daimî komisyonlarında açık 

bulunan üyelikler için yapılan seçime 119 üye 
katılmış ve neticede ekseriyet olmadığından is-
rıen tasnif yapılmamıştır. 

Samsun Kars 
Şevki Yücel Cengiz Ekinci 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Tefeciliğin önlenmesi ve yerli ilâç araştır

ma komisyonlarındaki açık üyelikler için yapı
lan seçime 127 üye katılmış, neticede ekseriyet 
olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. Arz 
olunur. 

Samsun Kars 
Şevki Yücel Cengiz Ekinci 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şu ya
pılan oylama ile Millet Meclisinde çoğunluğu
muz kalmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple 14 
Mart 1969 Cuma günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

63 NCÜ BİRLEŞİM 

12 . 3 . 1969 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Daimî komisyonlardaki açık üyelik
lere seçim. 

2. — İki Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim. 

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

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

5. — 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
sına dair önergesi. (10/29) 

6. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
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) 

7. — 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) 

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

9. — İzmir Milletvekili 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) 

10. — 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 önergesi1 (10/34) 

11. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
i§gal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi1 

(10/35) 
12. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 

Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı-
şüması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 



14. — Aydın Milletvekili1 M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tarım politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 

15. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

16. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

17. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

18. •— Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

19. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas DD Yolları Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

20. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

21. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes-
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bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 

. gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

23. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andlaşma yapan hükümetleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına daJir öner
gesi (10/42) 

24. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadreıttıin Çaınga'nın, 
Türk sporunun problemlerini teabit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çıkış çarelerimi bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Genel Görüşme açılmasına Idair önergesli (8/38) 

25. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Tür
kiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt böl
gelerinin ve (milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanuni ve idarî 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

26. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, fiyat artışlarının ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, bilgi edin
mek, tedbir ve çarelerini bulmak için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 

27. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'm, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/39) 

28. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Zi
rai Mücadeledeki Devlet yardımının artınl-

| ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çar»-
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lerini tesıbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/45) 

29. — Çorum Milletvekili1 Hilmi incesulu 
ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se
lâmetini tehdideden hukuk dışı cereyanların 
doğuş ve yayılış sebepleri île bunların önlen
mesi çarelerini tesıbit etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/46) 

30. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esıatoğlu'nun, dış ticaret rejiminin, Anaya
sa'ya, kalkınma plânına, ulusal çıkarlarımıza 
ve halk yararına uygun bir hale getirilmesi 
şartlarının teslbiti için Anayasa'nm 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/47) 

31. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ile 
Çorum Milletvekili Hilmi încesulu'nun, Dev
let ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki is
rafları önliyecek tedbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/48) 

32. — Konya Milletvekili iSeyit Faruk Önlder 
ve 3 arkadaşının, 1969 bütçesinin Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülmesi sırasında ileri sürülen 
iddiaların varidolup olmadığı konusunda Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağuıa ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'ide merkezi dışarıda bulunan Ikaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yöneltilen bir hristiıyanllk 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

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

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin istihsallerinin, mraayyen bir kısmımın 
ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

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

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

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

. 9 . — 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) 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Balkanından sözlü sorusu 
(6/541) 

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

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

24. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terlilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

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

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

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı* 
dan sözlü sorusu (6/551) 

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

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

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

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

32. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Ganga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

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

34. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum Radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

35. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/577) 

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



37. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

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

39. — 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) 

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

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

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

43. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

44. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

46. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

47. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

48. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın Hatay dli (köylerinden bâzılarının 
içmesuyu ihtiyacına ve orman eteğinde oturan
ların ıgeçimine dair İKöy İşleri Bakanında söz
lü sorusu (6/594) 

50. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
rv 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

(Millet Meclisi 63 ncü Birleşim) 




