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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmenoğlu, 
Kayseri ti Genel Meclisi Daimî Encümen üyele
rinin seçiminde meydana gelen olaylara dair 
gündem dışı demeçte bulundu. 

İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, dün 
24 . 1 . 1971 Siyasal Bilgiler Fakültesi talebe 
yurdunda cereyan eden olaylara ve emniyet 
kuvvetlerinin tutumuna ve, 

Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu'nun, 
aynı olaylarda öğrencilerin ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı Prof. Cahit Talaş'm davra
nış ve beyanlarına dair demeçlerine içişleri Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu cevap verdi. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 38 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası hükmünün iptal edil
diğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

«Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kuru
luş kanun tasarısı» ile, 

«Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve kurulu
şu hakkındaki 4770 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin (Teftiş Kurulu Başkanlığı) ile il
gili bölümüne kadrolar eklenmesine dair ka
nun tasarısı» nın geri gönderilmelerine dair 
Başbakanlık tezkereleri okundu ve adı geçen 
kanun tasarılarının geriverileceği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm, 
son günlerde meydana gelen olaylar karşısında, 
Hükümetin göstermiş olduğu tutum ve davra
nış konusunda Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca Hükümet ve özellikle Başbakan, içişleri 
ve Ulaştırma bakanları hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi okundu ve gelecek 
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Birleşimde önergenin gündeme alınıp alınma
ması konusunun görüşüleceği bildirildi. 

Sivas Milletvekili Vahit Bozath'nın, 8/25 
esas sayılı önergesinin zuhulen genel görüşme 
olarak düzeltildiğine, halbuki talebenin Meclis 
araştırması olduğuna ve önergenin Meclis araş
tırması olarak değiştirilmesine ve, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 
içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 10/64 esas 
sayılı Meclis araştırması taleplerinin genel gö
rüşmeye çevrilmesine dair önergeleri okundu ve 
gereğinin yapılacağı bildirildi. 

imar ve İskân Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonlarında bulunan 2/294 esas numaralı 
kanun (teklifinin, 1/161 esas numaralı kanun ta
sarısını görüşmekte olan Geçici Komisyona ha
valesine dair tezkeresi ve, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «İstan
bul Lağımlama (Kanalizasyon) idaresi (İLİ) 

II - GELEN 

TASARILAR 

1. — Bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun tasarısı (1/418) (Orman 
ve Adalet komisyonlarına) 

2. — Cumhurbaşkanlığı ödeneği kanunu ta
sarısı 1/419) (Plân Komisyonuna) 

TEKLİFLER 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1239 sayılı Kanunun ek 
madde 1 in değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/467) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Melbrure Aksoley'in, 506 sayılı Sosyal Sigorta-

Kuruluş ve İşletme Kanunu teklifi» nin havale 
edildiği komisyonlardan seçilecek 5 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

Demokratik Parti Grup Başkanvekili Vedat 
önsal'ın, Millet Meclisi Başkanvekilliği için 
Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk'ün aday 
gösterildiğine dair önergesi okundu ve yapılan 
seçim sonunda çoğunluğun sağlanamadığı an
laşıldığından; 

27 . 1 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,25 te son 
verildi. 

i Başkan Kâtip 
: Başkanvekili Ordu 
l 

Talât Köseoğlu Memduh Ekşi 
Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

KAĞITLAR 

lar Kanununun 3 ncü maddesinin 11 nci fıkra
sının (€) bendinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi (2/468) (Çalışma ve 
Plân komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 68 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/469) (Çalışma 
ve Plân komisyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden ve 9 arkadaşının, 5464 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 438 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/470) (Adalet Komisyonuna) 

— 256 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baş'kanvekili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin beyaz düğmelere basmalarını rica edi
yorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş

melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — U§ak Milletvekili Âdil Turan'ın, etiketli 
satış sistemi ve uygulanmasının iyi yapılmaması 
sebebiyle halkın zarara uğradığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, etiketli satış 
sistemi ve uygulanması konusunda gündem dışı 
söz istemiştir. 

Sayın Âdil Turan buyursunlar efendim. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Millet Meclisinin 
Sayın Başkan ve sayın üyeleri; 

Bugün çoğumuzun dikkatini çekmiyen. fakat 
ulusça hepimizi, herkesi ilgilendiren bir konu 
üzerinde konuşmak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Devalüasyon kararından sonra uygulanmaya 
başlanan etiketli satış sistemini beş dakikalık 
süre içerisinde eleştirmeye çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, konuya, «Dikkat. Al
danıyorsunuz» şeklinde bir uyarıyla başlarsam 
mübalağa ettiğimi sanmayınız. Evet, bugün 
herkes, her mal alışında aldanmaktadır. Vatan
daşlarımı bu kürsüden uyarmayı zevkli bir gö
rev sayıyorum. İzlediğim birçok il ve ilçelerde, 
bu arada Başkent Ankara'da sakat bir satış sis
temi uygulanmakta ve halkın soyulmasına se-
bebolunmaktadır. Bunun baş sorumlusu ise 
Ticaret Bakanlığıdır. Bakanlık, yayınladığı ha
talı kararname ile alıcının pazarlık hakkını, be
lediyelerin denetleme yetkisini kısıtlamıştır. Hal
kın menfaatini değil, satıcının âzami kâr had
dini teminat altına almıştır. Açıkçası, tek fiyat 

yazılı, kontrolsuz etiketli satış sistemi ile yeni 
bir soygun düzeni doğmuştur. Girdiğimiz her 
dükkânda «Mağazamızda pazarlıksız satış yapı
lır» veya «Burada pazarlık yapılmaz» gibi 
ilânlar gözünüze çarpar. İlk plânda bu, özlemi 
duyulan bir sistem gibi görünür. Çünkü, çoğu
muz pazarlık yapmasını sevmeyiz, bilmeyiz, ya
pamayız. Ama fazlasiyle adlanmayı da göze 
alamayız. 

Nitekim, Sümerbank ve GİMA gibi müessese
lere gidişimizin ve genellikle oradan alış - veriş 
edişimizin nedenlerinden birisi de budur. Fakat 
«satışımız pazarlıksızdır» yazılı mağazada bu 
güveni, bu huzuru duymanız mümkün değildir. 
Çünkü mâl oluş fiyatı yazılmıyan etikete, nor
malin çok üstünde kazançlar sağlıyan satış fiyatı 
yazılmıştır. Siz ilânı okuyup, etiketi gördükten 
sonra tevekkülle parayı saymak zorunda kalıyor
sunuz. Şayet eski alışkanlığınızla «pazarlık ya
pılamaz» a rağmen pazarlık yapacak olursanız, 
örneğin 410 lira fiyatlı pardüsüyü 340 Kraya, 
210 lira fayatlı orlan ceketi 170 liraya alabilir
siniz. 

Normal olarak etkite inanan, ilâna saygı du
yan vatandaş ise diğerine nazaran pardesüde 
70, cekette 40 lira zarar etmektedir. Bu oyunlar 
da Türkiye'nin her tarafında, hattâ Başkentte 
iktidar sorumlularının gözleri önünde, kulak
ları dibinde oynamaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım; yukarda verdiğim flri 
örnek ve iki rakam ezbere verilmiş değildir. 

— 257 — 
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Olayı bizzat ben yaşadım. Muhakkak ki sizler 
de her gün aynı olayları yaşamakta, aynı yer
den, aynı gün, aynı malı çok farklı fiyatlarla al
makta ve aldanmaktasınız. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'yi köyünden 
kentine, bir ucundan diğer ucana maddi sıkıntı, 
maddi çöküntü kasıp kavurmaktadır. Köylünün 
ve şehir halkının, daha açıkçası 28 milyonun 
ortalama aylık geliri 300 liranın altındadır. Bir 
de bunları, bu 28 milyonu yanlış bir etiket sis
temi ile bir avuç tüccara ezdirmiyelim. Zengini 
daha zengin, fakiri daha fakir eden düzenin 
doğal sonucudur bu, Etiketler sıkı kontrol al
tında tutularak, normal kâr haddi ile yasdırıl-
malı, bu yapılamıyacaksa vatandaşın pazarlık 
hakkı elinden alınmamalıdır. Aksi takdirde Ti
caret Bakanlığı halkın Bakanlığı değil, tüccarın 
Bakanlığı olmakta devam edecektir. Hepinize 
saygılar sunarım. 

2. — Afyon Karahiaar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, zirai mücadele ilâçlarının piyasada 
bulunmaması sebebiyle üreticilerin güç duruma 
düştüğüne dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutîu; zirai 
mücadele ilaçlan hakkında söz istemiştiniz. Beş 
dakikayı geçmemek üzere size gündem dışı söz 
veriyorum. Buyurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, değerli arakdaşlarım; 

Zirai mevsimin açılmasının yaklaşmış olması 
dolayısiyle size bir tehlikeyi haber vermek iste
rim. Afyon'daki Sandıklı ilçemizden ve diğer 
ilçelerdeki ziraat odalarından aldığım mektup
lara göre, zirai mücadele mevsimi yaklaşmıştır. 
Ama piyasada zirai mücadele ilâcı olarak hiçbir 
şey yoktur. Mevcutlar da geçen yıllardan kal
mış ve üzerindeki fiyatlar silinmiş olarak eski
sine nazaran üç misli pahalı bir fiyata satılmak
tadır. Bunun çaresini Sayın Tarım Bakanlığı -
potasa mevzuuna çevirmeden - vaktiyle bulmalı
dır. 

Arkadaşlarım; zirai mücadele ilâcı; Türk 
köylüsünün, tarım üreticisinin eli ayağıdır. Bu 
ilâçları gerekli müesseseler ve bakandık ithal 
edemezse ve zirai mücadele mevsimi açıldığı za
man bu ilâçlar üreticinin eline geçmezse, bu tak
dirde ümidettiğimiz mahsulün 3/4 ünü elden çı
karmış oluruz. 

Tarım Bakanlığının bugüne kadar yanlış ve 
gerçeğe aykırı zirai illâç politikası takibetmesi, 
çiftçiyi bugün ilâç bulamaz hale getirmiştir. 
Hem parayı devalüe edeceğiz, ondan sonra da 
«ziraat 'ilâçlarını, kâr koymadan piyasaya çıka
racağız» diyeceğiz. Sayın Bakanlık, dışardan 
ithal edeceği ilâcı - zaten bütün zirai mücadele 
ilâçlarımızın bütün hammaddesi ithal ©dilmek
tedir - paramızın değeri düştüğün© göre veya 
doların değeri yükseldiğine göre, daha ucuza da 
ithal edilemiyeceğme göre, Sayın Bakanlık zi
rai mücadelede kış mücadele mevsimi, kış zirai 
ilaçlama mevsimi açılmadan piyasaya gerekli 
ilâcı yığmalıdır. Bunun bize gör© en doğru yo
lu Devlet eliyle ithali ve kârsız olarak vatanda
şın eline geçecek şekilde bir sistemin uygulan
masıdır. 

Bu, aynı zamanda bir mecburiyet olarak da 
gözükmektedir. 

Ben bunu Sayın Tarım Bakanına, potasa 
mevzuunda düştüğümüz, üzümcülerimizin düş
tüğü güçlüğe, bütün Türkiye'deki üreticilerin 
düşmemesi için vaktiyle haber vermiş oluyorum. 

Saygılarımla, 

3. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
Sümerbank Gemlik Suni İpek Fabrikasında üç 
aydır devam eden greve dair demeci, 

BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga, Gemilik 
Suni İpek Fabrikasında devam eden grev hak
kında söz istemişsiniz, buyurunuz efendim. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
'Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Anavatanımız üzerinde her gün, her saat ve 
her dakika huzursuz yaşıyan bir millet haline 
getirildik. Sosyal, ekonomik, siyasal ve ahlâk 
bunalımları içinde kıvranıp durmaktayız. Türk 
toplumunun gerek fert olarak ve gerekse kuru
luşlar olarak, bu yürekler acısı hale getirilme
sinin tek ve baş sorumlusu, şüphesiz ki, Hükü
mettir. 

Gerçekten de, Adalet Partisi Hükümeti, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinde işbaşına geldiği 
günden beri, memleketin ve milletin düzeni tü
mü ile bozulmuştur. Adalet Partisi iktidarının 
Hükümet yönetimi ve Devlet otoritesini uygu
lamadaki başarısızlığı, artık hepimizi ciddî ola
rak düşündürmelidir. Hükümetin - çok garip
tir - hiçbir konuya ciddî ve ehli bir şekilde eğit 
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diği görülmemiştir. Halkın söylediklerine, bası
nın yazdıklarına ve bu kürsüden meselelere de
ğinen sayın milletvekilerinin sözlerine kulak 
veren ve çare ariyan Ibir Hükümeti görmek 
mümkün değildir. 

iSaym arkadaşlarım; size her gün çaresi bu
lunur düşüncesiyle bu kürsüye getirilmemiş bir 
olayı söylemek istiyorum. 

Gemlik'te Sümerbank kuruluşu olan bir su
ni ipek fabrikası vardır. Bu fabrikanın 555 iş
çisi bulunmaktadır. Bu 555 işçi, birtakım nakili 
nedenlerle 19 Ekim 1970 tarihinden beri, yani 
3 ayı aşkın bir süredir, grev halindedir. Bildiği
niz gibi, iş kolu gereği olarak bu işçiler zehirli 
gazların arasında sağlıkları ve hayatları her an 
tehlikede olarak çalışmaktadırlar. Bu nedenle 
de pek haklı olarak, çalışma düzenlerinin yeni
den gözden geçirilmesini isterler. 

İsteklerinin başkcalan şunlardır : 

8 saat çalışma süresinin 6 saata indirilmesi 
ve saat başına 50 kuruşluk bir zam. 

Çeşitli yollardan bu isteklerini Sümerbank 
ilgililerine ve Hükümete ulaştıran işçiler, bir 
hayli süre bekledikten sonra, isteklerinin itibar 
görmemesi ve reddi karşısında çaresizlik içinde 
greve giderler. Sümerbank; işçilerin isteklerini 
kaJbul etmemekte direnir, uzlaştırma kurulları 
kurulur, karşılıklı konuşmalar olur, fakat hepsi 
boşunadır. Sümerbankm inadı inattır, dediği de
diktir. 

Arkadaşlarım, böylece 19 Ekim 1970 günü 
başhyan grev, aradan 3 aydan fazla bir zaman 
geçmesine rağmen, hâlâ da devam etmektedir. 
Garip bir anlayışsızlığın ve düşüncesiz bir ina
dın, memleket ekonomisinde açtığı yaralar ve 
kayıplar büyüktür. Gemlik Suni ipek Fabrika
sının bir aylık üretim değeri, 2 800 000 liradır. 
Fabrika 3 aydır çalışmadığına göre, uğranılan 
zarar sadece üretim nedeniyle 8 400 000 liradır. 
FaJbrika asitle çalışmakta/dır. Asit çalışan maki-
naların durması, makinaların paslanmasına ve 
bozulmasına yol açmıştır. Milyonlarca lira zarar 
da bu nedenlerle meydana gelmiştir. 

Ayrıca, Sümerbank bizzat kendi fabrikaları
nın sentetik ihtiyaçlarını bu fabrikasından kar
şılamaktadır. FaJbrikanm 3 aydır çalışamaması 
yüzünden Sümerbank, sentetik ihtiyacını dışar
dan ithal etmek suretiyle karşılamak zorunda 
kalmıştır. Böylece milyonlarca lirayı bulan dö

viz kaybı da olmuştur. Kaldı ki, Gemlik Fabri
kası Türk özel teşebbüsünün büyük ölçüde ihti
yacına cevap vermekte idi. Fabrikanın çalışa
maması, dokuma sanayiini oldukça etkilemiş, 
işler durmuş ve tezgâhlar çalışamaz duruma gel
miştir. Hükümetin, floş ve benzeri maddelerin 
ithali için çıkardığı güçlükler karşısında, esa
sen bunalan ipekli dokuma sanayii hammadde 
sıkıntısı çekmektedir. Kaçak ve gayrimeşru yol
lar denenmektedir; karaborsacılık kol gezer ol
muştur. 

Sayın arkadaşlarım; bütün bunların yanın
da 555 işçi, 555 aile huzursuzluk içinde çile dol
durmaktadır. Nereden bakılırsa bakılsın, akıl 
almaz bir tutumun, memleketimizin millî servet
lerini ve ekonomisini heder ettiğini görüyoruz. 
Bunlar elbette takipsiz kalamaz ve elbette bun
ların hesabı sorulmalıdır. 

Hükümetin ve Sümerbank yetkililerinin, iş
çilerin haklı isteklerine karşı çıkmamalarını ve 
artık grev nedenlerini ortadan kaldırmaları za
manının geldiğini ve hattâ geçtiğini hatırlatmak 
isteriz. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

4. — Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, yabancı basında yer alan Türkiye gizli 
komünist partisi başkanı Yakup Demir'in be
yanlarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıoğlu; bu
günkü basında yer alan, Türkiye Gizli Komü
nist Partisi Başkanı Yakup Demir'in son derece 
ilginç beyanı hakkında, gündem dışı istediğiniz 
sözü, 5 dakikayı geçmemek üzere, veriyorum. 
Buyurunuz efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Son günlerde kamu oyunu yakından ilgilen
diren ve güzel Türkiye'mizi bir uçurumun ke
narına getirmek için, plânlı bir şekilde yapıl
dığından artık kimsenin şüphe etmediği anar
şik hareketler sebebiyle Türkiye Gizli Komü
nist Partisi Başkanı Yakup Demir'in yabancı 
basında yayınlanan, son derece enteresan be
yanı üzerinde gündem dışı bir konuşma yap
mak üzere huzurlarınızı kısa bir süre işgal 
edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlar; Anayasanın Cumhu
riyetin niteliklerinden bahseden 2 nci madde
sinde aynen : 

«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
milli, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devletidir.» denilmektedir. 

Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen 
temel ilkelerden en mühimlerinden birisinin 
ise, Türk Milliyetçiliği olduğu ve «Bütün fert
lerim, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bö
lünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülkü
ler etrafında toplıyan milletimizi, dünya mil
letleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir 
üyesi olarak, millî birlik ruhu içinde daima 
yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden 
hız ve ilham aldığı» belirtilmekte ve böylece 
1 nci maddede tarif edilen Devlet şekli Cum
huriyetin, bu inançla «hürriyete, adalete ve fa
zilete âşık Türk evlâtlarının uyanık bekçiliğine 
emanet edildiği» açıkça ifade olunmaktadır. 

Fakat ardı arkası kesilmiyen öğrenci hare
ketleri, Devletin polis kuvvetlerine hücumlar, 
boykot ve işgaller, işçileri tahrik ve teşvikle 
yağma hareketlerine teşebbüs etmeler, dost hür 
dünya devletlerinin Türkiye'yi ziyaret eden 
deniz kuvvetleri askerlerine dostluk ve misa
firperverliğe yakışmıyan saldırılar ve nihayet 
Fransa'da Sorbonne Üniversitesinin damına çe
kildiği gibi, istanbul'da bir kuleye çekilmek 
istenen kızıl bayrak, kargaşalık ve düpedüz ko
münist hareketleri, bildiriler, azılı şeflerin re
simlerinin asıldığı komünist sloganlarının ya
zıldığı üniversite duvarları, komünist selâmı 
olan «sıkılmış sol yumruklar» ve nihayet güpe
gündüz yapılan banka soygunu ve bunları ya
pan, Devletin temellerine dinamit koymak is-
tiyen ve yukarda belirtilen, Anayasanın «Türk 
Milliyetçiliği temel ilkesine dayanan, millî ve 
demokratik cumhuriyet» şeklini değiştirmeye 
matuf azgın hareketlere yeşil ışık tutarcasına, 
bu aşın sol hayatların ve onların silâhlı teca
vüzlerini korur tarzda beyanda bulunan üni
versite hocaları, idarecileri ve bâzı müessese
lerle TRT ve bir kısım sol basın, Türk Milliyet
çiliğinden ilham alan, hürriyete, adalete ve fa
zilete âşık, asil Türk evlâtlarının uyanık bek
çiliğine emanet olunan Türkiye Cumhuriyetini 
bilerek veya bilmiyerek kasden veya büy^k 
bir ihmal ve gaflet ile bir umursamazlıkla Tür-

I kiye Gizli Komünist Partisinin kucağına atma-
| ya çalışmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; bugün bir gaze
tede, 27 . 1 . 1971 tarihli Son Havadis Gazete
sinde, Anadolu Ajansının Doğu Berlin'den ak
tardığı haber; Türkiye'deki kızılları ele vermiş 
bulunmaktadır. Böylece Türkiye'deki aşırı uç
ların ve özellikle talebe hareketlerinin, yurt 
dışındaki bâzı komünist mihraklar tarafından 
yöneltildiği gerçeği aşikâre çıkmış bulunmak
tadır. 

Türk Komünist Partisi Başkanı olduğu bi
linen, alçak ve hain Yakup Demir, Doğu Al
manya'nın resmî organı olan «Neues Deutsch-
land» yani «Yeni Almanya» isimli gazeteye 
verdiği ve bu gazetenin 6 sütun üzerinden ya
yınladığı beyanatında, bakınız neler demekte
dir: 

Komünist Partisi Başkanı; «Bizimle sıkı te
mas halinde olan hocalar ve gençlik örgütleri 
vasıtasiyle Türkiye'de ideallerimizi gerçekleş
tirmek üzereyiz. Türkiye'de Atatürk devrimle
ri ile birlikte kesin surette yasaklanmış bulu
nan komünizmin, son zamanlarda yaygın bir 
hal aldğmı ve komünistlerin etkili faaliyet gös
termiş olduklarını,» yine bu hain Gizli Komü
nist Partisi Başkanı Yakup Demir beyanatında 
söylemektedir. 

«Türkiye'deki komünist gençlik örgütleri 
ve hocalar...» 

Arkadaşlar, en ilginç tarafı, Yakup Demir'-
in beyanındaki şu husustur. «Türk Komünist
leri» adına verdiği bu beyanatta Yakup De
mir, Türkiye'deki komünizan faaliyetlerin foâzı 
gençlik örgütleri tarafından yürütüldüğünü ve 
bunlara bir kısım üniversite hocalarının da 
yardımcı olduğunu ifade etmiş ve şöyle demiş
tir : 

«Türkiye'de dâvamızı hakikaten benimse
miş ve ne yapacağını iyi bilen gençlik örgüt
lerimiz vardır. Yine Türkiye'deki üniversite
lerde, kendileriyle dâva birliği halinde bulun
duğumuz ve teşkilâtımızla sıkı temas halinde 
olan ve yarının halkını yetiştiren hocalar mev
cuttur. Bunlar vasıtasiyle ideallerimizi en kısa 
zam anda gerçekleştireceğiz.» 

Doğu Berlin'de yaşryan ve adının Yakup 
Demir olduğunu söylediği bu hain, 'Türkiye 
Gizli Komünist Partisi Başkanı, gazeteye ver-
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mis olduğu beyanatında muhterem arkadaşla
rım, şöyle devam etmektedir: 

«Gençlikle işçinin birleşerek, komünizmi 
yerleştirme ve kökleştirme yolunda faaliyet 
(gösterdiği, Türkiye'de artık bir gerçektir. Tür
kiye'nin millî menfaatleri de ancak bu suretle 
(korunabilecektir.» Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye İşçi Partisi de, komünizmin yerleşmesi 
için faaliyet gösteriyormuş. Yakup Demir'in 
(beyanatında diğer bir ilginç yön de şudur: 

Bu arada, Türkiye işçi Partisinin de bu yol
da faaliyet gösterdiğini iddia eden Yakup De
mir; «Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, 
Türkiye İşçi Partisinin siyasi hayatına son 
vermek maksadiyle girişilen bütün faaliyetler 
neticesiz kalmıştır.» 

Beyanatında sık sık, «bizim Türkiyemiz» 
deyimini kullanan bu gizli hain Parti Başkanı, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin iktidar ile işbirliği 
halinde bulunduğunu, komünizmin karşısında 
olduğunu, acı acı yakınarak bildirmiştir ve şöy
le söylemiştir: 

«İhtilâlci gençlerin maksatlarını gerçekleş
tirebilmeleri, ancak iktidarda bulunan Adalet 
Partisinin zayıflatılması ile mümkün olabile
cektir. Bu maksatla da, Adalet Partisinin zayıf
latılmışını temin için her türlü teşebbüs Tür
kiye ide yapılmalıdır.» dedikten sonra, birtakım 
gençlik hareketleri ile grev, direniş, işgal ve 
(boykotların buna müteveccih olduğunu, şimdi
ye kadar yapılanlardan da bu yolda gayeye 
uygun sonuçlar alındığını sözlerine eklemiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye 'ûe komü
nizmin yerleşmesi için Adalet Partisinin zayıf-
latılmasmı söyliyen Yakup Demiridir, ilginç 
olduğu için beyanından o pasajı aynen okumuş 
bulunuyorum. 

ISon bir pasaj: «Türkiye^de 50 yıldan beri 
gayrimeşru faaliyet göstermek zorunda bırakı
lan Türkiye Komünist Partisi kuruluşundan bu 
yana Türk toplumu içerisinde Marksist, Leni-
nist bir program uygulamak için azim ve se
batla çalışmaktadır. Bugün bu azim ve sebatın 
neticeleri Türkiye'de birtakım sokak hareket
leri halinde kendisini göstermektedir. Yine 
Türkiye'de 1963 yılından bu yana Devlet sek
töründe 65, özel sektörde 250 grev yapılmıştır. 
Sadece 1970 te 24 büyük grev hareketi görül

müştür. Bunları da işçi sınifınuı sermayeye 
karşı uyanışı olarak değerlendirmek icebeder.» 
demektedir Yakup Demir. 

Muhterem milletvekilleri; artık herkesin 
açıkça bilmesi ve kabul etmesi gereken gerçek 
şudur: Devlet otoritesi bu anarşik hareketlere, 
bu anarşiye mutlaka galip gelecek ve mutlaka 
galip gelmesi icabetmektedir. Ama Türk Mille
tinin mutluluğunu istiyenler, Atatürk devrim
leri ile birlikte kesin surette yasaklanmış bulu
nan komünizme angaje ve esir olmıyan herkes, 
ama herkes, Devlet otoritesinin bu mücadelesin
de yardımcı olmalı, küçük ve politik hesaplan 
bir tarafa bırakarak millî mücadele ruhunun, 
millet egemenliğinin, Atatürk devrimlerine bağ
lılığın tam şuuruna sahiholmalı, özerklikten hiç
bir şey kaybetmemiş, fakat millî bir ruhla yı
kanmış bir TRT olarak anarşik hareketleri bir 
tarafa bırakan millî bir üniversite olarak ve 
basın olarak bu anarşik hareketlere yüz verme
meli, Devlet otoritesinin yanında hainlerin kar
şısında millet ve memleketin selâmeti için ça
lışmalı, gayret göstermelidir. 

Muhterem milletvekilleri; şu husus gayet 
iyi bilinmelidir ki, demokratik nizam, yani Cum
huriyet, yani şerefli ve asil Türk Milletinin 
aşık olduğu bugünkü rejim, yani bu çatı yıkı
lırsa altında hepimiz kalırız. Bugün bu hare
ketlere alkış tutanlar, teşvik ve tahrik edenler 
kurtulamazlar, beraber altında kalırız. 

Hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem 
dışı başka Söz istiyen arkadaşlarım vardır, za
manın darlığı sebebiyle diğer kıymetli arka
daşlarıma önümüzdeki birleşimlerde söz vere
ceğimi ve söz vermeye gayret sarf edeceğimi be
yan ediyorum. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İs
tanbul) — Sayın Başkan, ben bu hâdiseye mü
temmim sözü 3 gün evvel istemiştim. Eğer mü
saade ederseniz Kemal Beyin konuşmasını ta
mamlayıcı bir konuşma yapacağım. 

BAŞKAN — Zatıâliniz de yarın tamamlarsı
nız beyefendi. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İs
tanbul) — Efendim, yarın gündemde yoktur, 
bugün söz verirseniz tamamlamış olurum. 
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BAŞKAN — Zatıâlinize yarın söz verebil
mek imkânını anyacağım efendim. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakam Gürhan Titrek'e Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeyli'nin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/426) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

Gürhan Titrek'in dönüşüne kadar; Ticaret Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'
nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-

giVe Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/427) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Hasan 
Dinçer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur., 
Gündeme geçiyoruz. 

' 7. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, son günlerde meydana gelen olaylar kar
şısında Hükümetin tutum ve davranışı konu
sunda Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Başbakan, İçişleri ve Ulaştırma bakanları hak
kında bir Gensoru açılmasına dair önergesi. 
(U/18) 

BAŞKAN — Bu önergeyi bundan evvelki 
birleşimde okutmuştuk. Bu birleşimde gündeme 
alınıp alınmıyacağı hususunda görüşmelere baş
lıyoruz. 

önce önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin içine düştüğü bunalımın, derin 

nedenleri olduğu şüphesizdir. Bunalım, geri bı

rakılmış bağımlı bir ülke olmaktan kurtulma ça
balarının, kösteklenmesinden; gelişme eğilimle
rinin hedeften saptırılmasından doğmaktadır. 
Bu yönüyle bugünkü bunalım, tarihsel, sosyolo
jik tahlilleri gerektiren bir konu. Fakat bir 
başka yönden bakılınca, içinde bulunduğumuz 
huzursuz durumu, daha kolay teşhis ve tesbit 
etmek, sorumlularım tâyin etmek mümkündür. 

Huzursuzluğun yüzeyde görünen ilk nedeni, 
Demirel Hükümetlerinin Anayasayı eksiksiz, tas
tamam uygulamaktan ısrarla kaçınmış olmasıdır. 
Bunu, bu kürsüden defalarca ifade etmiş bulunu
yoruz. Hiç şüphe yok ki, Hükümetin bu olum
suz tutumu, savunduğu sosyal ve ekonomik çı
karlar silsilesinin bir sonucudur. Ve son bir 
tahlilde, geri bırakılmışlığm, dünya kapitalist 
sistemine yapısal olarak bağlı bulunmasından 
ileri gelmektedir. Ama nedenleri ne olursa ol
sun, politik bakımdan olduğu kadar, hukuk açı
sından da bugünkü huzursuzluğun başlıca so
rumlusu Başbakan ve Hükümetidir. 

Anayasanın topluma ve kişilere ilişkin hü
kümlerinin çiğnenmesi olaylarının yanı sıra, 
Hükümet Anayasamn iç dengesinin bozulması
na da sebebolmuştur. Gerçekten, Hükümetin 
gittikçe zayıflaması, sorunlarımızı çözmesi ya 
da sosyal yapısı nedeniyle çözememesiyle ters 
orantılı olarak, Anayasanın kurduğu yetkiler 
hiyerarşisinde sınır tecavüzleri, sapmalar ve 
saptırmalar meydana gelmiştir. Böylece Ana
yasa bir de kendi yapısı içinde çiğnenmiştir : 

1. — Anayasamızın 111 nci maddesine göre : 
«Millî güvenlikle ilgili kararların alınmasında 
ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık 
etmek üzere, gerekli temel görüşleri Bakanlar 
Kuruluna bildirmekle» görevli olan Millî Gü
venlik Kurulu, Anayasanın belirttiği sınırları 
aşarak, iç ve dış politikaya ilişkin en önemli ka
rarlan alan ve kamu oyuna açıklıyan, Hükümet 
üstü bir kurul haline gelmiştir. 

2. — Millî İstihbarat Teşkilâtı da Anayasa
ya ve kanunlara aykırı bir tutum ve davranış 
içerisindedir. Bu Teşkilât hukukan Başbakanlı
ğa bağlıdır. Bir partinin postaladığı mektubun 
açılması ve zarf içine MİT'in yazılı bir talima
tının konması, kanunsuz davranışların tevil edi
lemez bir örneğini teşkil etmektedir. 

3. — Keza Emniyet kuvvetleri Anayasanın 
ruhuna ve açık sözüne ters düşen yönde kul-
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lanılmıştır; kullanılmaktadır. Genel görünüş 
Emniyet kuvvetlerinin gerici ve tutucu çevrele
rin çıkarlarının korunması yolunda çalıştığı 
merkezindedir. Hele son günlerde Emniyet kuv
vetlerinin, öğrenci avına çıkması, devrimci 
gençleri göz göre göre imhaya kalkışması ve bu 
yolda birtakım tertiplere girişildiği kanısının 
uyanması, Anayasa düzenimizin asla cevaz ver
mediği bir durum yaratmıştır. 

Bu nedenlerden dolayı, Anayasamızın 89 ncu 
maddesi uyarınca, Başbakan, içişleri Bakanı 
ve Ulaştırma Bakanı başta olarak, Demirel Hü
kümeti hakkında gensoru açılmasını diliyorum. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşme
lerin zamanla sınırlandırılması konusunda bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 1 nci sırasında bulunan gensoru 

önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşül
mesinin 30 dakika ile tahdidini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara Milletvekili 
Ferhat Nuri Yıldırım 

BAŞKAN — Görüşmelerin 30 dakika ile sı
nırlandırılmasını kabul edenler... Etmiyenler... 

Divanca tereddüt hâsıl olmuştur, oylamayı 
tekrar edeceğiz. 

ORHAN BİRGİT Ankara) — Geliyorlar, 
tabiî; bir daha oya koyun. 

BAŞKAN — Efendim, şunu arz edeyim; bu
nu bu şekilde telâkki etmeyiniz. Bizim evvelce 
tesbit ettiğimiz duruma göre kabul edenler 20 
fazla. Benim saydığım 52 ret, 70 kabuldür. 
Buna rağmen tereddüt hâsıl olduğu için yeni
den oylamayı ileri sürüyoruz. Yani o andaki 
durum bu idi. 

BAHATTİN UZUNOGLU (Samsun) — O 
halde fark varsa bir daha sayardınız, mesele 
kalmazdı. 

BAŞKAN — Tabiî sayacağız. Kâtiplerle 
aramızda mutabakat hâsıl olmadığı için tekrar 
oylıyacağım. 

Sınırlandırma önergesini kabul edenler... Et
miyenler... 
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Divanda yine tereddüt hâsıl olmuştur, oyla
mayı ayağa kalkmak suretiyle yapacağız. 

Konuşmaların 30 dakika ile sınırlandırılma
sını kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... öner
ge kabul edilmiştir efendim. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Kaça kaç 
efendim? 

BAŞKAN — Sayın Aybar, buyurun önerge
nizi izah için. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye'de normal sayılmıyacak ve her hal
de şimdiye kadar toplumca alışılmadık bir dö
nem yaşandığında öyle zannediyorum M, her
kes mutabıktır. Değerlendirmeler başka türlü 
olabilir; kimi bu fevkalâde yaşantıyı kötü not 
vererek değerlendirir, kimi bunu yarınlar için 
umutla değerlendirir. Fakat her halde Türki
ye'de şimdiye kadar görmediğimiz birtakım iş
lerin olduğunda şüphe yok. Buna bir ad ver
mek lâzım gelirse diyebiliriz M, bu, topluca di
renme dönemidir. Türkiye'de geniş kütleler di
reniyorlar. İşçiler direniyor, köylüler direni
yor, esnaf direniyor, öğretmenler direniyor; me
murlar, emekliler, öğrenciler direniyor. 

Türkiye'de direnmiyen yalnız mutlu azınlık 
dediğimiz küçücük bir zümreden ibaret. 

Değerli milletvekilleri; böyle bir toplumsal 
olay karşısında meseleyi önemsemek ve üzerin
de durarak bunun sosyolojik nedenlerini araş
tırma mutlaka lâzımdır; eğer Türkiye'yi biz 
geri bırakılmış bir ülke olmaktan kurtarmak is
tiyorsak. 

Türkiye'de cereyan eden ^olayları şüphesiz 
sosyolojik açıdan derin bir tahlile tabi tutmak 
lâzım; ama yeri burası değil. Onun için bu di
renişlerin nedenlerini uzun tahlillere gitmeden 
sonuç olarak evvelâ arz edeceğim. 

Direnme, Türkiye'nin geri bırakılmış bir 
toplum olmasından ileri geliyor. Asıl neden bu. 
Yani Türkiye her şeyi ile hızla büyüyen bir top
lum; nüfusu artıyor, ihtiyaçları artıyor. Fakat 
buna mukabil Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'
de bilim, teknik, sosyal müesseseler, kurumlar 
bu ihtiyaçlara cevap verecek bir hızla büyümü
yor ve bu durum birtakım tatminsizliklere yol 
açıyor. Türkiye'de bu durum hiç şüphesiz derin 
adaletsizliklere de sebebiyet veriyor. Türkiye, 
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millî gelir dağılımı bakımından dünya gö
zünde en adaletsiz gelir dağılımına sa
hip memleketlerden biri. Bu itibarla olay
ları ben şahsan Türkiye'nin yarını için 
ümit gözleri ile izliyorum. Sözlerim iyi 
anlaşılsın. Bu toplu direnme dediğimiz 
olay aslında büyük Türk halk kütlelerinin bi
linçlenmesinin hızlandığına işarettir ve bir ba
kıma da Anayasamızın 28 nci maddesinin ön
gördüğü bir fikir ifade yoludur. 

Geri bırakılmışlık suijeneris, yani nev'i 
şahsına münhasır ve nedenleri kendinde bulu
nan îbdlr durum değildir. Geri bırakılmışlık, ka
pitalist toplumla, ileri kapitalist, dünya kapita
list sistemi ile ilişkisi bulunan memleketlerde 
Müşahede edilen, görülen bir olaydır. Nefsi
mizde bunun her halde tecrübesini yaptık. Ta 
Nizamı Ceditten (bu yana kapitalist ilişkileri mu
hafaza ederek Türkiye gelişmek, kalkınmak 
için çaba seri eder ve netice meydanda. Bu, 
memleketimizde dışa bağlı bir [burjuva sınıfı
nın türemesine sebebiyet vermiş, fakat Türkiye 
ile 200 »ene evvel ileri toplum .diyebileceğimiz 
ülkeler arasındaki mesafe gittikçe açılmıştır. 
öyle zannediyorum ki, bu objektif müşahede
ye hiç kimse itiraz edemez, [bilimsel plânda 
kaldıkça. Yani Nizamı Ceditten bu yana Batı-
laşmak, ilerlemek, kalkınmak, yani ileri mem
leketlere ayak uydurmak için harcadığı bütün 
(gayretlerin Mlânçosu Türkiye'de yapıldığında 
görülecek manzara budur. Türkiye ileri topütum-
Jarın arasındaki mesafe daha fazla açılmış, bu
na karşılık Türkiye'de dış kapitalizm ile iliş
kileri olan küçücük bir azınlığın servetti ve 
nüfuzu katmerleşmiştir. 

Değerli milletvekilleri; ancak öyle bir nok
taya geldik ki, işleri eskiden olduğu gibi çekip 
çevirmek artık mümkün değildir. Belki de, bel
ki değil elbette ki bundan dolayı bu topluca 
direnme dönemine girmiş olmamızdan ötürü 
işler artık eskisi gibi kolay çekilip çevrilıniyor. 

Arkada (bıraktığımız yıl, iktidardaki yöneti
ci ve egemen sınıflar için başarılı geçmemiştir. 
Türkiye birtakım ekonomik tedbirler almak 
mieclburiyetinde kaldı ve maalesef bu alınan 
tedbirlerin Türkiye'yi bir an önce geri kalmış
lıktan kurtaracak istikamette şeyler olmadığı 
da malûmdur. Bu itibarla bugün egemen çev
reler, yönetici çevreler Türkiye'de ibaşka Ibir 

yönetim tarzı (tezgâhlamak mecburiyetini his
setmiştir. Gerçekten nasıl Türkiye bugün top
luca direnme döneminde yaşıyorsa, bunun ta
biî ve paralelinde bulunan bir kavram olarak 
yavaş yavaş Türkiye'nin polis tertipleri, polis 
komploları dönemine de girdiğini müşahede 
ediyoruz. Gerçekten A. F. iktidara geldiği ta
rihten bu yana polis 27 Mayıstan önceki düze
ye doğru yönelmiş bulunuyor genellikle. Yani 
keyfî hareket ediyor, kanun tanımlıyor, öğrenci 
yurtlarım ve faJbrikalan sanki düşman nıevzüe.-
riymiş gibi basıyor, dayak atıyor, işkence ya
pıyor. Bütün bunlar polisin kendi inisyatifi 
ile yaptığı işler değildir. Bütün bunlar, hâkim 
sınıfların, Anayasa düzeni içinde, bugünkü 
Anayasa düzeni içinde hayatlarını idame etmek 
ümidini yitirdiklerinin nişanesidir. 

Son hafta bu bakımdan son derece hareket
li geçti. Bir Foygun olayı oldu. Bu soygun ola
yından sonra polis Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesini ve bir süre sonra da Siyasal Bilgiler Fa
kültesini bastı. Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
cereyan eden olayların dehşetini öyle zannedi
yorum ki, gazetelerde hepimiz gördük. Bu bas
kınlar öyle anlaşılıyor ki, Hükümetin bugün 
içinde bulunduğu durumda bir taşla bir kaç 
kuş vurma maksadını istihdaf ediyor. Filha
kika vergilerin,, zamların büyük halk kütlelerin
de yarattığı hoşnutsuzluğu Hükümet, husumeti 
öğrencilere, üniversite öğretim üyeleri üzerine 
çekmek suretiyle izale etmek, ortadan kaldır
mak istiyor ve büyük halk kütlelerinde ıstırap
larının bu öğrencilerin arasındaki nizadan doğ
duğu intibaını yaratmak için gayret sarf edi
yor. 

Hükümetin bu olaylarla hedef aldığı ikinci 
gaye: Şiddet tedbirlerini biran önce Meclisten 
geçirmek imkânını elde etmektir. Gerçekten du
yuyoruz, beyanatlar veriliyor; «Eldeki kanun
lar yeterli değildir, eldeki kanunların boşluk
larından istifade edenler vardır. Bunlara kar
şı kanunlar daha şiddetlendirilmelidir» gibi ik
tidarın bir tutum içinde olduğunu bir süreden 
beri müşahede ediyoruz. 

Binaenaleyh polis baskınları böyle bir or
tamın yaratılması ve kanunların geçirilmesini 
hiç şüphesiz kolaylaştıracak bir unsur. 

Nihayet Hükümetin vurmak istediği kuşlar
da biri de, bu arada Anayasayı büsbütün uy-
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gulanmaz hale getirerek sol muhalefeti tasfiye 
etmektir. Benim gördüğüm, polis rejimine doğ
ru gidişte ilk müşahede ettiğim politik hedef
ler bunlardır. Gerçekten polis çevrelerinin ta
kındığı tavır ve davranışlar bir süreden beri 
izlenilrse görülür ki, bunlar çok büyük bir şid
detle hareket eden ve eğitilmiş, bilinçli kad
rolar halinde hareket eden gruplar haline gel
miştir. Bir öğrenci yurdu basıldığı zaman, me
selâ Siyasal Bilgiler Fakültesinin basılışında; 
burada Sayın Bakan ifade etti; 20 kadar öğren
ci silâh atarak yurda sığınmışlar, fakat - taar
ruza geçen diyeceğim artık - polis sayısı bin-
lercedir. 20 öğrenciyi yakalamak için binlerce 
polis harekete geçiriliyor. Nitekim bunun gibi 
birkaç ay öncesi Doğu ve Güney - Doğu illeri
mizdeki komando harekâtı da aynı tedhiş ve 
sindirme amaçlarına yönelmiş hareketlerdi. 

Şimdi her sınıftan, halkın her tabakasından 
pek çok kimsede şöyle bir kanaat hâsıl oluyor: 
Diyorlar ki; «Bu demokratik rejim "bize gelmez. 
Bize tatlı bir diktatörlük lâzım». Ben bu sözü 
muhtelif sınıflarda bulunan, muhtelif tabakala
ra mensubolan kimselerden işittim, öyle zan
nediyorum ki, Hükümetin ve hâkim çevrelerin 
arzu ettikleri de budur. Demiyorum ki, Anaya
sa düzeni, parlömanter rejim ilk ağızda he
men kaldırılacaktır. Hayır.. Parlömanter rejim 
sureta muhafaza edilmekle beraber Parlâmen
to rejiminin arkasında demir elli - bir iltibasa 
mahal vermemesi için çelik elli diyeyim - bir 
üst Hükümet iktidarı kullanacaktır. Varılmak 
istenen hedef budur. Çünkü bütün bu huzur
suzluk, bunahm, toplu direnişlerden kimin 
faydalandığı sorusunu sorarsak durum iyice 
aydınlanır. Yani acaba bu kargaşalıklar, bu 
talebe hareketleri,, buna karşı polisin göster
diği şiddetli tepki sağ kanada mı yarar, sol 
kanada mı? Bu sorunun cevabı W komplolar 
ve tertipler dönemine girdiğimizi pek açık şe
kilde gösterir mahiyettedir. 

Oysa Anayasamız, polis ve vazife ve salâhi
yet Kanunu, Toplum Polisi hakkındaki Kanun 
polisin suç işlediği zannedilen kimselere kar
şı bu şekilde muamele etmesini kesinlikle ön-
liyecek lıükümler taşır. Polis Vazife ve Salâhi
yet Kanununun 1 nci maddesinde polisin hal
kın ırz, can ve malını koruyacağı, mesken ma
suniyetini koruyacağı hattâ yardıma muhtaco-

lan çocuk, alil ve âcizlere yardım edeceği ya
zılıdır. Demek ki, kanun koyucu önünde polis, 
halkın güveneceği, sığınacağı bir melce olarak 
düşünülmüştür. Keza toplum zabıtası kurulma
sı hakkındaki 654 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinde de toplum polisinin Cumhuriyet ve Cum
huriyet düzenini demokratik usullerle koruya
cağı söylenmektedir. Buna Anayasamızın 8 nci 
maddesini de eklersek;, yani Anayasa hükümle-
lerinin bütün Devlet organları ve kişiler için 
bağlayıcı nitelik taşıdığı hakkındaki 8 nci 
madde hükmünü de eklersek bundan çıkan so
nuç şu olur: Polis ister toplum polisi olsun,, 
ister başka bir kategoriye dâhil polis olsun, 
topluca köy baskınları yapan komando birlikle
ri insanlık haklarına saygılı davranmak mec
buriyetindedir. Bunun aksini iddia etmek müm
kün değildir. 

Denilecek ki; «E, suç işliyor. Suç işHyenleri 
yakalamak lâzım». Evet.. Demokratik memle
ketlerde suç işliyenleri yakalamanın tıpkı Top
lum Zabıtası Kanununun 1 nci maddesinde işaret 
edildiği gibi demokratik usullerle yapılması şart
tır. Filhakika Toplum Zabıtası Kurulması hak
kındaki 654 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
Toplum Polisinin Cumhuriyet ve Cumhuriyet 
düzenini demokratik usullerle koruyacağı ifa
de edilmiştir. Oysa polisin tutum ve davranış
ları değil Anayasaya, değil kendi kuruluş ka
nunlarına, en asgari insaf duygularına bile 
sığmıyacak bir şiddet arz etmektedir. Şüphesiz 
bütün polisleri bu ifadem içine almıyorum. Bu
nun istisnası da vardır, ama vazifeye gönderil
dikleri zaman vicdanlarını susturup, demin ifa
de ettiğim şekilde sanki düşman mevzilerine 
saJldırıyormuşcasına genıçlerin üzerine, işçilerin 
üzerine» saldırılmaktadırlar. 

Dünkü gazetelerle intişar eden fotoğraflar 
Sayın İçişleri Bakanınca görülmüşse - ki, elbet 
görülmüştür - burada bundan iki gün evvel ifa
de buyurdukları sözleri bugün nasıl tekrarlı-
yalbileceklerini cidden merak ediyorum. Sayın 
İçişleri Bakanı burada; «Biz kanun adamıyız, 
polisimiz de kanuna saygılı olarak hareket 
eder, davranır» buyurmuşlardı. Halbuki gaze
telerde çıkan fotoğrafların bu ifade ile hiçbir 
münasebeti olmadığını ve Siyasal Bilgiler Fa
kültesi öğrenci Yurdunun düşman taarruzuna, 
tecavüzüne uğramış bir manzara arz etiğini or
taya koymuştur. 
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(Binaenaleyh kanunlar aksini söylerken, Ana
yasa aksini söylerken bu yolda bir davranışa 
itelenmiş olan polislerin, İçişleri Bakanı olanak 
Meclis karşısında sorumlu olan Sayın Bakanın 
herhalde Meclis önünde bu fillerden dolayı he
sap vermesi Zorunluluğu vardır kanısındayım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tale-
belerinkini ide söyle. 

MEHMET ALİ AYBAH (Devamla) — Şim
di başka bir konuya geçiyorum : 

644 sayıli Kanunla bir Millî İstihbarat Teş
kilâtı kurulmuştur. Bu teşkilât Başbakanlığa 
bağlıdır. Millî İstihbarat Teşkilâtı Devletin gü
venliğini sağlamak için plânlar yapılmasında 
Hükümetle yardımcı olmak, millî güvenlikle il
gili daireler arasında koordinasyonu sağlamıak-
la görevlendirilmiş bir kuruldur ve bu kurula 
her hal ve kârda millî güvenliği ilgilendiren 
konular dışında vazife verilemiyeceği pek açık 
ve kesin olarak Kanununun 3 ncü maddesinin 
son bendinde ifadesini bulmuştur. 

öteden beri duyarız, biliriz; Millî İstihbarat 
Teşkilâtı telefonları dinler, mektupları açar ve 
başka işler de yapar. Ama bu, partinin teşkilâ
tına yazdığı bir miektup içinden Millî Emniyet 
Hizmetleri Başkanvekilinin imzasını taşıyan 
resmî bir talimat çıkıncaya kadar nihayet söy
lenti mahiyetinde idi. Halbuki şimdi artık ke
sinlikle biliyoruz ki, Millî İstihbarat Teşkilâtı 
Anayasayı çiğnemektedir, kanunları çiğnemek
tedir, Ceza Kanununu çiğnemektedir ve kendi 
kuruluş kanununu çiğnemektedir. Filhakika 
Millî Istühbarat Teşkilâtını herhalde Anayasa
nın 8 nci maddesinin dışında saymak için ge
çerli hiçbir sebep yoktur. Anayasanın 8 nci 
Maddesi bilindiği gibi yasama, yürütme ve yar
gı organlarını, idareyi ve kişileri istisnasız ola
rak Anayasa'daki hükümlerle bağlar. Bu itibar
la, Millî İstihbarat Teşkilâtı da Aniayasa'ya 
saygılı davranmak mecburiyetindedir. Oysa, şu 
bildiğiniz misalin gösterdiği gibi, bir partinin 
postadan teşkilâtına gönderilmiş mektufamu al
mış, açmış, okumuş ve içine bir talimatname 
koymuştur. Kendi teşkilâtına hitaben kaleme 
alınmış talinıatname. Talimatnamede Maliye 
Hesap Uzmanı İbrahim Uzun adındaki vatan
daşımız hakkında istihbarat yapılması isten. 
mekte; ideolojik ilişkileri, temasları öğrenilir» 
başkanlığa bildirilmesi ta;lebedilmektedir, Bn 
talep karşısında insan hakikaten kendi kendine 

soruyor. Acaba, İbrahim Uzun ne gibi suçlar iş
lemiştir ki, Millî İstihbarat Teşkilâtı gi
bi son derece önemli bir kuruluş ken
disi hakkında ayrıca bir rapor tan
zim edilmesini istemiştir, Cevabı yazı
lan talimatnamede var. Yazılan talimatnamede 
deniliyor ki, bu İbrahim Uzun, Doğan Avcıoğ-
lu'na mektup yazmış ve Kuşadası'nda kurulan 
Kuştur Şirketinin - ki, ifade edildiğine göre 
Demireller bu şirkette büyük hisse sahibi 
imişler - Hazine arazisi üzerinde yapıldığını 
beyan etmiş, ayrıca İzmir - Kuşadası yolunun 
Kuştur Şirketi lehine güzergâh değiştirdiğini 
ileri sürmüşjtür. 

Değerli milletvekilleri; Millî istihbarat Teş
kilâtının görevleriyle şu talimatın istihdaf et
tiği gaye arasında uçurumlar olduğunu teslim 
etmemek mümkün değildir. Filhakika, Devletin 
millî güvenlik politikası ile ilgili plânların ha
zırlanmasında esas olacak millî güvenlikle ilgi
li istihbaratı Devlet çapında istihsal etmek ve 
bu istihbaratı başta Başbakan olmak üzere ilgi
li makamlara ulaştırmak. İstihbarat ile uğraşan 
daireler arasında koordinasyonu sağlamak, psi
kolojik savunma icaralarmı yapmak ve istihbara
ta karsı koymakla görevli bulunan bu Kurulun, 
İbrahim Uzun adındaki vatandaşımızın yazdı
ğı mektup ile uzaktan yakından hic bir müna
sebeti olmamak icabeder; eğer bu teşkilât ka
nuna saygılı, Anayasa'ya saygılı olarak davra
nırsa. 

Bu mektup hadisesi birkaç bakımdan önem
li. Evvelâ, demek ki Türkiye'de böyle bir teş
kilât var. Anayasanın 17 nci maddesini per
vasızca çiğneyebiliyor, mektupları açıyor, oku
yor ve bunları değerlendiriyor. Demek böyle 
bir teşkilât Türkiye'de var ve Anayasanın 17 
nci maddesi de haberleşmenin gizliliğine doku-
nulamayacağını kesin olarak söylemekte, an
cak yetkili hâkim kararı ile gizliliğe el atılabi
leceğini ifade etmektedir. Tesbit edilmiştir ki, 
Türkiye'de Anayasa'nın bu hükmüne sırt çe
virmiş bir teşkilât mevcuttur. Bu teşkilât kendi 
kuruluş kanununa da aykırı hareket etmiştir. 
Çünkü, İbrahim Uzun'un mektuplarını da aç
mıştır. Çıkan talimattan ve ek yazıdan öyle an
laşılıyor. ibrahim Uzun'un daha evvelce Do
ğan Avcıoğlu'na gönderdiği mektupları da aç
mıştır. Dmek ki, hem Anayasa bakımından, 
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hem Oeza Kanunumuzun 195 ilâ 200 ncü madde
leri hükümleri muvacehesinde bu teşkilât men
subu ve talimatın altında imzası bulunan İzzet
tin Cebe herhalde suç işlemiş durumda bulun
maktadır. Fakat bunun bir başka önemli nok
tası da vardır. Bir partinin mektubunu açmıştır. 

Sayın milletvekilleri; Anayasa'mızm 56 ncı 
maddesi, ister iktidarda, ister muhalefette ol
sunlar bütün partileri demokratik siyasi haya
tın vazgeçilmez unsurları saymıştır. Üstelik, 
bütün partilerin serbestçe faaliyette buluna
caklarını ifade etmiştir. Bir partinin mketubu 
açılırsa, o parti serbestçe faaliyet gösteren par
ti olmaktan çıkar. Çünkü, Millî İstihbarat Teş
kilâtı Başbakana bağlıdır. Başbakan bir parti
nin başkanıdır. Her parti kendi teşkilâtına stra
tejisi, taktiği hakkında başka partilerden gizli 
tutabileceği malûmat aktarabilir, verebilir; 
hakkıdır. Demek ki, bu gizlilik ortadan kalka
caktır ve böylece Anayasa'nın 56 ncı maddesin
de ister muhalefette, istre iktidarda olsunlar 
bütün siyasi partilerin demokratik düzenin 
vazgeçilmez unsurları oldukları hakkındaki hü
küm de buz üstüne yazılmış bir yazı derecesine 
inecektir. 

BAŞKAN — Savın hatip, sürenizin bitmesi
ne üç dakika var, hatırlatırım. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, üç dakikada bu konuşmayı topar
lamam mümkün değildir. Onun için... 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica edeceğim, 
efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Mec
lis'in, lütfen konuşmama bir süre daha devam 
etmeme müsaade etmeleri için oylarına müra
caat buyurun. 

BAŞKAN — Sayın hatip, şimdi karar istih
sal edildi. Toparlamanız için üç dakika var. 
Birkaç dakika daha müsaade edebiliriz. Siz bu
yurun, toparlamanızı rica ediyorum. Zaman 
dolmuştur. 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, toparlanacak bir konu olsa, topar-
lıyayım; yani bu demektir ki, kâğıdmı topar
la, in aşağıya. Maksat bu ise, aşağıya ineyim; 
ama eğer ciddiyetle bir mesele üzerinde eğili-
yorsak, o zaman anlatmam lâzım. 

BAŞKAN — Sayın hatip, ben her konuşma
cıdan sonra bir karar alırsam, nasıl iş yapabili

rim?.. Üç dakikanız vardır eğer toparlıyamaz-
sanız, üç dakika daha verebiliriz, mümkündür. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, Meclisimizde yerleşmiş bir gelenek 
vardır... 

BAŞKAN — Buyurun siz; konuşun, topar
layınız efendim. 

MEHMET ALt AYBAR (Devamla) — Bu 
geleneğe göre.. 

BAŞKAN — Sayın hatip, kaç dakikada to-
parlıyabilirsiniz?.. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 20 
dakikada bitirebilirim ve çok hızlı okumak 
suretiyle. 

BAŞKAN — 20 dakika süre istiyorsunuz?. 
MEHMET ALt AYBAR (Devamla) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın hatip, 20 dakika daha 

süre istemektedir. (A. P. sıralarından «Daha 
şimdi karar aldık» sesleri). 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
niye karar alıyorsun?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
(C. H. P. sıralarından «Oyla, oyla» sesleri) 
müsaade buyurun efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
biraz evvel karar alıyorsun, şimdi tahsis edi
yorsun, Karar üzerine karar olur mu?.. 

'BAŞKAN — Sayın hatip, bu konuda biraz 
önce alınmış bir karar vardır. Ben size zama
nınız dolduktan sonra üç - beş dakika daha ar
kadaşlarımın müsamahasına sığınarak zaman 
ayırma imkânını anyalbilirim. Teamül de bu
dur. Rica ediyorum, toparlamaya çalışınız 
efendim. Sayın hatip, 10 dakika içinde topar-
lıyalbilir misiniz?. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, (bu gibi hallerde Meclisimizde tees
süs etmiş bir teamül vardır. O teamülü uy
gulamanızı rica edeceğim. Eğer arkadaşlar 
beni konuşturmak istemezlerse, elbet sükût 
eder, inerim. Gayet basit. 

BAŞKAN — Sayın hatip, biraz evvel ka
rar istihsal ettik. Biraz önce alınan karar 
'üzerine karar alacağız. Her hatipten sonra 
karar alınacaksa, o zaman bunun ciddiyeti kal
maz. İstirham ediyorum, sözlerinizi tamamlayı
nız, efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Söz 
konusu olan karar alındığı zaman, hâdisenin 
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mahiyetini milletvekilleri belki de bilmiyor
lardı. (A. P. sıralarından «Nasıl bilmiyoruz» 
sesleri.) Şimdi konuşmaya başladıktan sonra 
çok dalıa vuzuha kavuşmuştur. Oylarsanız, Ibu 
konuşmayı (bitiririm. Yok oylamıyacaksmız... 

BAŞKAN — Sayın hatip, sözlerinizi topar
layınız ©fendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ya
ni Sayın Başkan, benim konuşmadan inmemi 
mi istiyorsunuz?.. Bunu açık ifade buyurun, 
konuşmayayım, ineyim. 

BAŞKAN — Efendim, karar istihsal edil-
mişitir. Yüce Meclis bu konuda karar vermiş
tir. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Yüce 
Meclis karar verir. Verdikten sonra gereğine 
göre uzatma hususunda ayrıca karar verir. Bu 
teamül olmuştur Meclisimizde. 

IBAŞKAN — Efendim, üç dakika daha is
tiyorsanız, bu mümkündür; fakat siz 20 da
kika istiyorsunuz, bu olmaz. Sayın hatip, istir
ham ediyorum... (C. H. P. sıralarından «Oya 
sunacaksın sayın Başkan» sesleri) 20 dakika 
istiyor, efendim. Ayrıca bir takrir verirsiniz, 
müzakere edilir efendim. Verilsin bir takrir. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Sayın Başkan, ben 20 dakikada konuşmamı 
süratle okuyup, tamamlıyacağımı umuyorum. 
Okuyacağım, konuşmıyacağım ama 20 dakika
dan evvel de bitiremiyeceğimi zannediyorum. 
Onun için 20 dakika dedim. Oylama lûtfun-
da bulunursanız, Meclis tasvibeder veya et
mez. Ben de ona göre bir tutum içine gi
rerim. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi Mehmet 
Ali Aylbar konuşmasını 20 dakika içerisinde 
toparlıyacağmı ısrarla Ibeyan etmektedir. Bu 
hatibe münhasır olmak üzere kendisine 20 da
kika daha konuşma imkânı tanınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun sayın hatip. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamda) — Millî 
İstihbarat Teşkilâtının politik bir skandal teş
kil eden mektup olayı, üzerinde birçok yön
den durulması gereîken bir nitelik arz ediyor. 
644 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (A) ben
dine göre, Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlı
ğının görevleri, mıilî güvenlik ile igili istihbara
ta esas oacak haberleri toplamak ve istihbarata 

karşı koymaktır. Kanunun belirlediği bu gö
rev içinde Demlirellerin yıpranması veya yıp
ranmaması, Kuştur Şirketinin korunması veya 
korunmaması ve bu konularda fikir yürüten bir 
vatandaşımızın temasları, faaliyetleri ve ideo
lojik durumu hakkında biügi toplaması gibi 
hususlar her halde yer almamaktadır. 644 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrası 
MİT e yukarda özetlediğim görevler dışında 
hizmet yüklenemiyeceğini ve bu teşkilâtın Dev
letin güvenliği ve millî politikası ile ilgili istih
barat hizmetlerinden başka istikametlere yönel-
tilemiyeoeğini ifade etmektedir. Şu halde, Mil
lî Emniyet Hizmetleri Başkan Yardımcısı vazi
fesini kötüye kullanarak Devletin bu pek 
önemli hizmetleriyle yükümlü bulunan bir teş
kilâtını kanun dışı istikametlere yöneltmiştir. 

İkincisi; İbrahim Uzun adındaki vatandaşı
mızın mektuplarını kontrol etmiştir. Aynı 
kontrolün Doğan Avcıoğlu'nun mektupları hak
kında da yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Üçüncüsü; bir siyasi partinin teşkilâtiyle 
mektuplaşmasını denetlemektedir. Bu husus 
ayrı bir önem taşır. Zira Anayasamız siyasi 
partileri ister iktidarda, ister muhalefette ol
sunlar demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez 
unsurları saymış, ayrıca siyasi partilerin ser
bestçe faaliyette bulunacaklarını ^belirtmiştir. 

Bu hususta Anayasa Mahkememizin ilginç 
bir kararını arz etmek istiyorum- 6 . 5 . 1968 ta
rih, esas 19168/15 sayılı kararda Anayasa Mah
kememiz partilerin serbest faaliyetinden ne an
ladığını açıklığa kavuşturmuştur. Der ki bu 
kararında: «Serbestçe faaliyette bulunma de
yiminden ereğin, siyasi partilerin davranışları 
karşısına birtakım fiilî engeller ve müdahaleler 
çıkartılmaması olduğu gibi, bunların Anayasa 
ile tanınmış hakliarmı kullanmalarının kanun
larla dahi engelenmemesi olduğu ortadadır» de
mektedir. Bu karar Yüksek Mahkemenin çok 
partili siyasi hayatı nasıl titizlikle korumak is
tediğini pek açık bir surette göstermektedir. 

Tekrar edelim; bu gibi fiiller çok partili si
yasi hayatı temelden zedeleyici, yok edici nite
ldik taşırlar. Kaldı ki, böyle bir fiil Anayasa
mızın 15 ve 17 nci maddelerine göre de yasak 
fiilerdendir. Anayasanın 15 nci maddesi; «Usu
lüne göre verilmiş hâkim kararı olmadık
ça kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası ıara-

— 268 — 
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namaz» der. Oysa İbrahim Uzun'un kağıtları 
aranmış, işçi Partisinin kâğıtları aranmıştır. 
17 nci maddesinde de haberleşmenin gizliliğin
den bahseder. «Kanunun gösterdği hallerde, 
hâkim tarafından ikanuna uygun alarak veril
miş bir karar olmadıkça, bu gizliliğe dokunula
maz.» demektedir. Geza Kanunumuzda «Sırrın 
masuniyeti aleyhinde cürümler» başlığı altında 
aynı doğrultuda hükümleri 195 ilâ 200 ncü 
maddelerinde müeyyidelere bağlamıştır. 

644 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre, 
Milî istihbarat Teşkilâtı Başbakanlığa bağlıdır. 
Bu husus MİT in Başbakana karşı sorumlu ol
duğunu ve Başbakanın da MlT ün fiillerinden 
dolayı Meclise karşı sorumlu olduğunu gösterir. 
Bu açıklamalardan sonra Sayın Başbakan, «Aca
ba hangi kanunu çiğnemişiz?» diye hâlâ soru 
sorabilecek midir? 

Bu vesile ile hayati diyebileceğim bir nokta 
üzerinde durmak isterim: Millî istihbarat Teş
kilâtı aslında dışa dönük bir görevle yükümlü
dür. Devötdn güvenliği ile ilgili istihbarat 
torylamak ve istihbarata, önlemektir görevi. 
MtT in görevi (bir yönüyle de yurt içine dönük
tür. Ne var ki, kanunun maksadının titizlikle 
g*öz önünde bulundurulması zorunluğu vardır. 
644 sayılı Kanun MtT mensuplarının faaliyetle
rini Devlet güvenliğinin korunması maksadıma 
dayandırmıştır. Şayeit bu maksat gözden kaçı-
nılırsa MtT in yaptığı iş âdi bir jurnalcilik 
sekini alhr. Her hal ve kârda MtT in f aalyet-
lerî de Anayasa ile sınırlıdır. MtT in gerçek
ten bu sınırlar içinde kalıp kaHmaidığını, 644 
sayılı Kanunun maksadımla sadakatle hizmet 
«dip etmediğini Başbakan denetleyecektir. MtT 
im suçüstü yakalandığı bu olayda Başbakanın 
görevimi yapmadığı ortaya çıkmıştır. 

lüferinde durulmalsı gereken bir başka husus 
daha var : Millî tstilhibarat Teşkilâtı millî gü
venliği koruyucu istihbarat yapmak ve karşı is
tihbaratı önlemekle görevlidir. Millî güvenlik 
kavramı kimseyle paylaşılamıyacak, niteliği 
itilbariyle paylaşılmalsıı mümkün olmıyan bir 
kavramıdır. Üzerinde kıskançlıkla, titizlikle 
eğileceğimiz, titreyeceğimiz bir kavramdır. 

iŞimdi sormak isterim; millî güvenliğimizle 
ilgili istihbarat, bu istihbarata dayalı plânlar 
ve yalnız bizim olması gereken bütün bu Dev
let sırlan NATO üyesi olduktan, Silâhlı Kuv
vetlerimizi yabancılarla bütünleştirmeyi kabul 

I ettikten ve Amerikan istihbarat servisleriyle 
işbirliğine geçtikten sonra acaba ne kadar bi-

I zhn diyebileceğimiz bir nitelik taşımaktadır? 
I Amerikan istihbarat servisleriyle işbirliği, 
I olayları Amerika gözüyle görüp değerlendirme 
I gibi bir sonuç yaratmamış mıdır? Zira bir 

büyük Devletle bir küçük Devletin askerî itti-
I fak kurmaları büyük Devletin lehine, küçük 
I Devletin aleyhine sonuçlar doğurur. Bu, eşya-
I nın tabiatımdan gelmektedir, kaçınılmaz bor 

sonuçtur. Şayeit bu böyle ise, egemen ve yone-
I tici çevrelerin ısiol düşmmlığınım ilham perisini 
I sadece içeride aramamak gerekir. 

Türkiye'de polis devletinim son zamanlarda 
I daiba da güç kazandığını görüyoruz. Polis dev-
I leti güzel bir şey değldir. Gizi polis iktidara, 

Hükümete hizmet eder. Bu arada iktidara gel
me ihtimali olanlara da hizmet eder. Kimsenin 
şüphesi olmasın, açılan mektuplar, dinlenen 
telefonlar yalnız solcularınkiler değildir. Sayın 
Demire! Başbakanlıktan düştükten sonra gizli 
polis ortaya bir Demirel dosyası çıkarırsa hay
retle karşılanmamalıdır. Ama ne olursa olsum 
MtT in Anayasa dışı, Cem Kanunu hükümle
rine aykırı icraatının hesabını biz Başbakandan 
soranız. Anayasaya, kanuna göre Meclis önün
de sorumlu olan odur. 

Bir başka noktaya geçiyorum; Başbakan 
A. P. yöneticilerine hitaben dün yaptığı konuş
mada «Anayasa kuruluşlan Hükümetin yanım
da veya karşısında değil, Anayasanın kemdik 
lerine tanıdığı yerde olacaktır» demiş. Başba- v 
kanın bu sözlerini önce Hükümetin kendisi 

I İçim uygulamak lâzım. Zira Hükümet, Anaya
sanın kendisine gösterdiği yerde değil, türlü 
nedenlerle Hükümetin za'fa düşmesi, aciz için
de bulunması Anayasanın iç dengesinin bozul
masına ısebebolmuştur. Anayasanın kurduğu 
yetkiler hiyerarşisinde sınır tecavüzleri mey
dana gelmiştir. Bir süreden beri Millî Güven
lik Kurulunun âdeta bir ülst Hükümet gibi 
hareket ettiğine şahiıdoluyoruız. Millî Güven
lik Kurulunun 23 Ocak tarihi gazetelerde ya
yınlanan som bildirişimde vatandaşta tetreddJüt 

I ve endişe uyandıran fikirler ileri sürüldüğü, 
I lanayasal haklan» kötüye kullanıldığı, huzur 

bozmaya yönelmiş olayların kesin olarak ön
lenmesine zaruret hâsıl olduğu veya üniversite 

I özerkliğini korumanım sadece üniversiteye de-
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ğil Hükümete de düştüğü* üniversite Özerkli
ğinin Anayasanın 21 nci maddeisi hükümlerSM 
lortadan kaldıracak biçimde ybnımlanamıyaca-
ğı veya aşın ısuıçlanın demokratik- rejiımi he
def aldığı ve yurt bütünlüğünü bozmaca yö
neldiği, bundan dolayı kanunlardaki boşlufâ&-
rm doMurulmasi için gerekli teidbirlerdın alan-
ımasınım uygun gföriüMüğü ifadeleri yer almakta
dır; 

Millî Güvenlik Kurulunun olaylar hakkın
daki son bildirisinin son derece yüzeyde kalan 
(hükümlerden ibaret olduğu noktâsi üaertiınide 
duracak değilim. Biz meseleyi bıaşjka bir açıldan 
ele alacağız. Millî Güvenlik Kurulunun blöfle 
(bir bildiri yayınlatmaya Anayasa ve kanun 
muvacehesinde yetkisi bulunup bulunmadığını 
iuoeliyeceğiz. Bu konuda Önce Anayasamızın 
111 nci maddesi var. IBuma göre «Millî Gü
venlik Kurulu, millî güvenlikle ilgili kararla
rın atonmıasmda ve koordinasyonun sağlanma
sında yardımcılık etmek üzere, gerekli teımiel 
ığörüşleri Bakanlar 'Kuruluna bildirir.» Madde
nin gerekçesinde de şlöyle deınmektedir : «Yurt 
müdafaasının geneli prensiplerini ve siyasetini 
tesbit etmek içini ilgili [bakanlardan ve Genel 
Kurmay Başkanından müteşekkil yüksek bir 
(kurul bütün modern devletlerde yer almış bu
lunmaktadır. Nitekim bizde de 5399 ısayıh Ka
nunla bu müessese ihdas edilmişti. Modern 
Anayasa (temayüllerine uyularak Ibu müessese 
bir Anayasa organı haline getirilmiştir.» 

Anayasanın 111 nci maddesine dayanılarak 
'çıkartılan 129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Ka
nununun 2 nci maddesi de, «Millî Güvenlik Ku
rulu, millî güvenlikle ilgili kararların alınma
sında ve koordinasyonun sağlanmasında Ba
kanlar Kuruluna yardımcılık etmek üzere» de
dikten sonra millî ıgüvenlik politikasının esasla
rının hazırlanması, bu politikanın tadil ve ta's-
Ihilhi, millî güvenlik konularının her biri için 
millî plân ve programların hazırlanması, Dev
let teşkilâtına, özel müesseselere ve vatandaş
lara düşecek topyekûn savunma ve millî sefer
berlik hizmetlerinin teisMti gibi yurt savunma-
ısiyle ilgili yardımcı görevler sayılmaktadır. 
yürürlükten kaldırılmış 5399 sayılı Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu Kanunun da aşağı - yu
karı aynı hükümleri ihtiva etmekte ve bu kuru
lun münhasıran millî savunma ve güvenlikle 

ilgili kararların alınmasında Hükümete yar
dımcı olacağı tasr;'** edilmekte idi. 

Anayasanın ve kanîö&uı yukarda özetlenen 
hükümleriyle Millî Güvenıffe Kurulunun son 
(bildirisinde ele aldığı konular* ve bildirinin ta-

I şıdığı eda katfşılaştınlacak olursa, açık bir yet
k i tecavüzü vey& saptırılması karşıarcada buluv-
nuMıi^unda tereddüt edilemez. Bir süreci»" Millî'. 
ıGüvenlifr Kurulunun ıBOükümetin arkasında, fa- -
kat üs'tünde politik yüksek bir kurul durumum -
da hareket ettiği gtözden kaçmamaJktadır. Bu 
Ihususu 22 . 6 . HSrfĞ gmılü birleşimde Yüce Mec
lisin dikkat nazarlariS£ sunmuş, «Sıkıyönetim 
ilânını, acz içine düşmıüş Hükümetin, idareyi, 
Anayasanın şekli varlığı m'Jihafaaa edilerek as
keri yönetimlere devri biçiMlfndie,, yani Türki
ye iye özgü bir Yahya Han rej inlinin uygulan
masına ilk adım oiarak telâkki ediyorum» de
miştim. Aynı hususlara sıkıyönetimin kaldı
rılması talebini ihtiva eden 1 Temmuz' 1970 
gfanlü dilekçemde de temas etmiş, Anayasal fcu-
rum ve kuruluşların paravanası arkasında Tür
kiye kadife eldivenli bir çelik elin yönetimine 
doğru hızla yol almaktadır diyerek olayı Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin dikkatine de sun
muştum. 'Bu yetki aşması veya saptırmasının da 
tıpkı daha önceki olaylarda olduğu gibi Meclis 
önünde. Sorumlusu Başbakan, İçişleri Bakanı,» 
Ulaştırma Bakanı ve Anayasanın 105 nci nıad--
des'i gereğince toptan Balkanlar Kuruludur. 

Gerçekten Hükümetin başı olarak, gerek em
niyet kuvvetlerinin kanun dışı tuttum ve dav-
danışlarından, gerek MİT'in Anayasayı hiçe 
sayan hareketlerinden, gerekse Millî Güvenlik 
Kurulunun yetkisini aşan bir tutum ve davra
nış içime girmesinden hep Başbakan sorumlu
dur. 

içişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanına gez
imce: Birincisi emniyet kuvvetlerinin Anaya
sa dışı, hukuk dışı tutum ve davranışlarından;; 
ikincisi de PTT sorumlularının Anayasanın 
açık hükümlerini ve Ceza Kanunumuzun 195 
ilâ 200 ncü maddelerini hiçe sayarak mektupla
rın MİT tarafından açılarak kontrol edilmesi 

; suçuna iştirak etmelerinden ötürü ve Anayasa-
: nuı 106 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
\ sorumludurlar. Nihayet aynı maddenin 1 nci 

fıkrasına göre Bakanlar Kurulu yürütülen si
yasetten birlikte sorumlu olduklarından Hü-
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kümetin sorumluluğu da şüphe ğötürmemekte-
dir. 

Başbakan olay gösterilmediğinden, kanun 
maddesi zikredilmediğinden hep şikâyet eder. 
Sanırım bu kez şikâyet edemiyecektir: Olaylar 
(bir bir ortaya serilmiş; bu olayların hangi ka
nunlara ters düştüğü açıklanmıştır. 

Türkiye derin bir bunalım içindedir. Şiddet 
tedbirleriyle Türkiye'yi bunalımdan kurtarmak 
mümkün değildir. Sayın Başbakan bir gazeteye 
verdiği- demeçte; «Türkiye'de âdet haline gel
di; bir sıkıntıdan mı bahsediyorsunuz, «Efen
dim, o meselenin halli için evvelâ sosyal ve eko-
n'omik meselelerin halli lâzımdır! deniyor» şek
linde, ekonomik ve sosyal meşalelerin ileri sü
rülmesinden dert yanmıştır. Ama ne yapalım 
<ki gerçek b'u merkezdedir. 

Türkiye geri kalmış bağımlı bir toplum. Ge
ri kalmışlık dünya kapitalizminin bir ürünü. 
18 nci yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı Davleti, 
tersanelerinde, yabancı devletlerin sipariş et-
ıtiği gemileri yapardı; Sonra Batı kapitalizminin 
bir yarı sömürgesi durumuna düştü. Bir Millî 
Kurtuluş Savaşı verdik; hem de zafere ulaş
tık savaş meydanlarında ama, bizi dünya kapi
talizmine bağlıyan bağlar koparılamadığı için, 
(Mallı̂  Kurtuluş Savaşımız, bizi, geri bırakıimış-
Mrtan kurtulmanın yolu üzerine oturtamadı. 

Bu/gnin bunalımın, (toplu direnmelerin temel
de yatan nedeni budur. Biliyorum, benden 
sonra bu Jriirsüyü işgal edecek alanların neler 
söyliyeceklerini biliyorum. OBiz, dünya kapita
lizminin bizi sömüren, geri bırakan bağların
dan -kurtulalım derken; bir yeni bağlantı içi
ne girmeyi aklımızın köşesinden geçirmiyoruz. 
Biz, Türkiye'nin bağımsızlığına kıskançlıkla 
sahip çıkarak, bürokratik bir yönetime gitme
den; emekçi halkımızın güler yüzlü sosyaliz
mi kuracağına inanıyoruz. 

Yüce Meclise, bana konuşmamı bitirme fır
satı verdiği için teşekkür eder; gensoru açıl
ması hakkındaki teklifime müspet oy kullanma
nızı rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Turgut Topaloğlu, buyurun. 

Q. P. GRUPU ADINA TURGUT TOPALOĞ
LU (Adana) —- Sayın Başkan, sayın (milletve
killeri; 

istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ay-
bar imzasiyle Yüksek Başkanlığa verilen gen
soru önergesi hakkında Güven Partisi Grupu-
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Mâruzâtım 'kısa olacaktır. •"' 

Önerge çelişik ve müphem ifadeler taşıyan 
bir giriş kısmından sonra, Sayın Başbakanı, 
içişleri ve Ulaştırma 'bakanları ayrıca tas
rih etmek suretiyle Demire! Hükümeti hakkın
da gensoru açılmasını istemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
, önerge sahibi bir milletvekilidir. Bu sıfatla 
Türk Anayasasının 77 nci maddesi uyarınca 
millet kürsüsünde yemin etmiştir. Bu yeminiy
le Devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin 
bütünlüğünü koruyacağına dair söz vermiştir. 
(A. P. sralarndan «Bravo» sesleri) Buna rağ
men önergesinin daha ilk satırlarında Türki
ye'yi bağımlı bir ülke olarak ifadeye kalkış
mış bulunuyor. (A. P. sıralarından «Bravo'» 
«Kendisi bağımlı» sesleri.) önerge sahibi Tür
kiye'nin içinde bulunduğu bugünkü bunalımı 
tarihsel, sosyolojik tahlilleri gerektiren bir ko
nu olarak kabul etmekte, buna karşılık önerge
nin ikinci paragrafında bunalımın asıl sebebi-^ 
nin Türkiye'nin hür Batı dünyasının kabul 
ettiği sistem içinde oluşunda aramaktadır. 

Türkiye Devletinin, ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bir bütün olduğunu açıkça ifade eden 
Anayasanın temel ilkelerine aykırı bir tutumla 
sınıf hâkimiyeti (kurma amacı güdenlerin ve 
sınıf kavgası tahrikçiliği yapanların, Anayasa 
karşısında çelişmelere düşmekten kurtulmaları 
esasen beklenemez. 

Hükümet hakkında siyasi sorumluluğun bi
rinci sebebi olarak Millî Güvenlik Kurulunun 
«Hükümet üstü» bir kurul haline getirildiği 
öne sürülmüştür. Millî Güvenlik Kurulunun 
son toplantısını takiben yapılan açıklama üze
rinde Güven Partisi adına Genel Başkanlık Di
vanınca bir bildiri yayınlanmıştır. Bildiride 
Millî Güvenlik Kurulunca kamuoyuna açıkla
nan özete; bâzı gerçekler dile getirilmekle be
raber, bugünkü Hükümeti de diğer Anayasa 
kuruluşlarıyla bir arada zikretmek suretiyle; 
kudret ve kararlılık içinde kabul eder görünen 
ifade tarzının kullanılmış bulunmasını dikkat 
çekici olarak belirtilmiştir. Açıklanan özetin 
bu ifadedeki isabetsizliği haklı olarak eleştirile-
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bilir ise de, Millî Güvenlik Kurulunun Anaya
sa dışı ve «Hükümet üstü» bir kurul haline 
geldiği sonucuna varılamaz. 

önerge sahibine göre bir diğer sorumlu
luk sehebi de, Millî İstihbarat Teşkilâtının ça
lışmalarıdır. İddia, teşkilâtın Anayasa ve diğer 
yasalar dışı hareket ettiği ve görevini kötüye 
kullandığı tarzındadır ki, bu da ciddî bir mahi
yet taşımamaktadır. 

önergenin verilişine bir sebebolarak da, 
önerge sahibi, Devletin emniyet kuvvetlerinin 
öğrenci avına çıktığı ve devrimci gençleri im
haya kalkıştığı ve bu yolda tertiplere girişildi-
ği kanısından bahsetmektedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin emniyet kuvvetle-. 
rini bir bütün halinde töhmet altında bırakan 
böyle bir iddiaya hak vermek ve önerge sahi
binin mücerret kanısını siyasi sorumluluğa 
gerekçe yapmak mümkün değildir. 

Biz, Güven Bartisi olarak her vesileyle be
lirttiğimiz gibi, ougünkü" Hükümeti, özellikle 
memlekette kanun hâkimiyeti ve huzuru sağh-
yaraadığı için sorumlu görmekteyiz. Türkiye'
nin böylesine huzursuz bir duruma sürüklen
mesinde yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulu
nanlarla, bunlara destek olanlar gibi, yetersiz 
ve kararsız Hükümetin de sorumluluk taşıdığı
na şüphe etmiyoruz. Bugünkü Hükümete hiç
bir surette güvenemiyoruz da. Ancak, önerge 
sahibinin önergesinde yer alan görüş ve sebep
lerle gensoru müesseselerinin kullanılmasına 
katılmak ve (Millî Güvenlik Kurulu, Millî İs
tihbarat Teşkilâtı ve Devletin emniyet kuvvet
leriyle ilgili iddialara hak vermek imkânsızdır. 

Memleketin içinde bulunduğu bunalımın, 
gençlik olayları açısından, bütün yönleriyle 
Mecliste ele alınmasını sağlamak amacıyla 
Grup Başkanvekilimiz tarafından yerilmiş bir 
genel görüşme önergesi gündemdedir. Bu öner
genin öncelikle görüşülmesi Millet Meclisinde 
kabul edilmiştir. Yapılacak görüşmeler sırasın
da Güven Partisinin görüşlerini etraflı bir şe
kilde bir kere daha arz edeceğiz. 

Huzursuzluğun doğmasında ve gelişmesinde 
zararlı rol oymyanlarm basında gelen Türkiye 
İşçi Partisinin eski Genel Başkanı Mehmet Ali 
Aybar'm gensoru açılmasını istiyen önergesine, 
belirttiğim sebeplerle Güven Partisi olarak ka-
tılmıyacagnmızı arz eder, Yüce Meclise saygılar 

sunarım. (A. P. ve G. P. sıralarından- alkış
lar) 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Necdet Uğur, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPÜ ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ay-
bar bir önerge vererek; Başbakan, İçişleri Ba
kanı ve Ulaştırma Bakanı başta olmak üzere 
Demirel Hükümeti hakkında gensoru açılmasını 
istemiştir. 

iSayın Aybar, önergesinde, Anayasanın 111 
nci miaddesine göre Millî Güvenlikle ilgili ka
rarların alınmasında Ve koordinasyon sağlan
masında yardımcılık etmek üzere gerekli temel 
görüşleri Bakanlar Kuruluna bildiranekle görev
li olan Millî Güvenlik Kurulunun, Anayasianın 
belirttiği sınırları aştığını; bir Partinin posta
ladığı mektubu açtığı belli olan Millî İstihbarat 
Teşkilâtının böylece Anayasa ve kanunların dı
şına çıktığını; emniyet kuvvetlerinin Anayasa
nın ruhuna ve açık sözüne ters yönde kullanıl^ 
dığını iddia etmektedir. Bu önerge üzerinde 
C. H. P. nin görüşlerini sunmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Hükümet, son olaylardaki tutumu ile Millî 
Güvenlik Kurulunun dile gelmesine sebebolmuş-
tur. Alınacak tedbirler tartışılırken Millî Gü
venlik Kurulunun adını zikretmekle, Hükümet, 
ordu üst kademesiyle tam bir birlik halinde ol
duğunu göstermek istemektedir. Bundan kim
senin gaten şüphesi yoktur. Böyle bir işbirliği
nin Hükümet üzerinde ne gibi bir etki yapa
cağının hemen meydana çıkması esef verici, ib
ret verici !bir olaydır. 

Biz bütün bu olup bitenlerden ilk andan iti
baren ciddî bir üzüntü duyduk. Ordu yüksek 
makamlarının canla başla Sayın Başbakanla 
beraber olduğunun gösterilmesinden değildi 
üzüntümüz. Bu belli idi. Nihayet, «görevlerini 
yapıyorlar..» denilebilirdi. Buna da hemen kar
şı çıkmak doğru değildir. 

Ancak, birçok temaslar, hazırlıklar oldu ve 
şimdi son olayda gördüğümüz manzaraya ge
lindi. Neticenin bir başka türlü olmıyacagı ilk 
andan itibaren belli idi. Hükümet, ordu gücü
nün manen sarsıntıya mâruz olmasına sebebol-
duğu için hata etmiştir. Bunun hata sınırını 
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aşan, tamir edilmez bir yanı henüz yoktur. Bun
dan sonra ordunun mânevi nüfuzunu zaaf a dü
şürecek gösterişlerden sakınılmasını dileriz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Ordumuz milletin gülüdür. Bir gün milletin 
savunma zorunluğu ortaya çıktığında, ordumuz, 
tam bir güven ve yüksek bir itibar içinde görev 
yapacaktır. 

Mektup olayına gelince : 
Bugüne kadar tekzip edilmiyen haberlere 

göre, bir partinin genel merkezinden İzmir il 
örgütüne yazdığı mektubun içinde Millî Emni
yet Teşkilâtı Başkanlığından İzmir Bölge Teş
kilâtına yazılmış bir yazı çıkmıştır. Fotokopisi 
yayınlanan bu resmî yazı şöyledir : 

«Maliye Bakanlığı hesap uzmanı ibrahim 
Uzun imzasiyle Şokeden Doğan Âvcıoğlu'na 
gönderilen mektubun bir sureti ilişikte gönde
rilmiştir. Mektupta Kuşadası - İzmir sahil yolu 
güzergâhının, Demirel ailesinin büyük hissesi 
bulunduğu ve Şevket Demirel'in Denetim Kuru
lu Bİşkanı olduğu bildirilen KUŞ-TUR Tatil 
Köyü menfaatine değiştirildiği ve KUŞ - TUR 
plaj tesislerinin Hazine arsası üzerine kurulmuş 
olduğu belirtilerek, Doğan Avcıoğlu'ndan bu 
haberlerin piyasaya sürülmesi, böylece Demir
el lerin yıpratılmiasının sağlanması istenmekte
dir. Nitekim Devrim Gazetesinin 20 Ekim 1970 
tarih.ve 63 sayılı nüshasında bu mealde bir ya
zı neşredilmiştir. Mezkûr şahsa daha evvel de 
mektup yazdığı anlaşılan İbrahim Uzun hak
kında gerekli incelemenin yapılarak, ideolojik 
durum, temas ve faaliyetleri hakkında derlene-

. cek bilgilerin gönderilmesini rica ederim...» 

* !Bir yazarın yazışmalarının kontrol edilmesi 
gerçekten üzücüdür, özellikle millî emniyetle 
ilgili olmıyan şahsi işlerin Millî Emniyet Teşki
lâtı tarafından vazife olarak yürütülmesi şaşı
lacak, yanlış bir yoldur. 

Anayasanın haberleşme özgürlüğü hakkın
daki 17 nci maddesinin, bu, dik ihlâli de değil
dir. Geçen yıl Bitlis Milletvekili Sayın Kenan 
Mümtaz Akışık'm Meclis Postanesinden seçim 
bölgesine gönderdiği mektuplar da aynı akıbe
te uğramışlardı. Arkadaşımız olay sırasında, 
kamuoyu önünde sorduğu sorularına hâlâ ce
vap alamamıştır. 

Hükümet, bu mektup hikâyesini açıklama
lıdır. Millî Emniyet Teşkilâtını, Devlet idaresi

nin üstüne çıkarmak manzarasının verilmesi 
büyük talihsizliktir. Emniyet kuvvetlerinin, 
Anayasanın ruhuna ve açık sözüne ters yönde 
kulalnılmasının tek sebebi, polisin emniyet kuv
veti değil, bir partinin aleti sayılmasıdır. 

Eskiden beri söylüyoruz. Bu işlerde en ma
sum olan, polistir. Siyasal Bilgiler Fakültesin
deki olaylarda polise teveccüh eden kusurların 
en ağırı, öğrencilerin kanun dışı tecavüzlere 
mâruz kalmalarıdır. Olayı bizzat takibeden so
rumluların, başta Sayın İçişleri Bakanı olmak 
üzere, olayların bu üzücü hale gelmesine engel! 
olmaları görevleriydi ve mümkündü. Görevler 
böyle yapılsaydı, emniyet kuvvetleri haksız du
ruma düşmez, itibarları artmış olarak çıkarlar
dı. Polis, Devlet kuvveti gibi değil, partizan 
maksatlar için bir partinin âleti gibi kullanılır
sa, sonunda meydana gelecek felâketlerin bir 
iki gün önce gördüğümüz örneği, görülmesi mu
kadder örneklerin en ağın değildir, daha fe
nalarını görmekten endişe ederiz. Bu zihniyet 
değişmedikçe tedavi çaresi yoktur. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

önergede ele alman konular üzerinde gö
rüşmelerimizi açıklamış bulunuyoruz. Gensoru 
açılmasında, konuların enine ' boyuna tartışıl
masında fayda görüyoruz. Böylesine bir müza
kere yalnız Hükümet üzerindeki ağır sorumlu
luk iddialarının açıklığa kavuşması bakımından 
değil, içinde bulunduğumuz bunalımın gerçek 
nedenlerinin ortaya çıkması bakımından da fay
dalı olacaktır. Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Hasan Korkmazcan. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Mevzuu, bir gensoru niteliğinde görmediğimiz 
için konuşmıyacağımızı arz ederiz. 

'BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
konuşma yapılmıyor, vaz geçilmiştir. 

OSMAN TARI (Balıkesir) — Konuşma ne
den yapılmıyor, zabıtlara tescil edilsin. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na., Grup BaşkanveMli Sayın Vedat önsal, bu 
konuyu gensoru mahiyetinde görmediğinden 
dolayı konuşma yapmıyacaklannı beyan etmiş
lerdir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Fa
ruk Sanaç, buyurun efendim. 
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A. P. GRUBU ADINA ÖMER FARUK SA-
NAÇ (Elâzığ) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri, 
• ••. Isftiafolbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ay-

bar'ın, Anayamızın 89 ncu maddesi ^ gereğince 
'Hükümet 'hakkında vâki gensoru açılması tale
biyle ilgili Adalet Partisi Grüpunun görüşleri
ni arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

iMâruzatımı hukukî esaslara dayandırarak 
ve objektif bir çerçevesi içerisinde, ifade etmeye 
çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, 
Evvelâ şu hususu açık ve kesin olarak be

lirtmek isterim : Yüksek malûmunuz olduğu 
veçhile, Anayasamızın J. nci, 2 nci ve 3 ncü mad-
deleridne, Türkiye Devleti, ülkesi ve Milleti ile 
bölünmez, insani haklarına dayanan; millî, de
mokratik, lâik ye sosyal bir hukuk devleti ola
rak hir Cumhuriyet idaresi şeklinde^tesbit' ve 
tarif olunmuştur.., 

Yürütme görevi, Anayasamızın 6 nci madde
sine göre Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından kanunlar çerçevesinde yürütülür. 

.Keza 4 ncü maddesinde, millî hâkimiyetin 
kayıtsız, şartsız Türk Milletine ait bulunduğu, 
ayrıca teyidolunmuştur. Aziz Türk Milleti adı
na yasama görevini ifa eden ve Anayasamızın 
5 nci maddesine göre devri mümkün olamıyan 
.'bu yetkiyi, mutlak mânada kullanan Yüce He
yetinizin, Anayasadan doğan her türlü muraka
be. hakkını kullanmasından daha' taJbiî bir şey 
olamaz. Ancak, hemen ilâve edelim ki, her hak, 
salâhiyet ve dolayısiyle mesuliyet, kanun çer
çevesinde muayyen ölçülerle kayıtlı bulunmak
tadır. Şüphesiz, anaprensip ve ölçü, millî men
faat ölçüsüdür. 

Yeni Anayasamız, yasama, yürütme ve yar
gı dışında birçok Anayasa kuruluşlariyle birlik
te muayyen vazife ve salâhiyetleri olan mües
seseleri bir kül olarak tesbit etmiş bulunmakta
dır. Kaynağını Anayasamızdan alan bütün mü
esseselerin, millî 'birlik ve beraberliğimizi muha
faza edecek bir samimî anlayış içerisinde Türk 
Devleti ve Cumhuriyetini bütün icaplariyle bir
likte müdafaa etmesinden daha tabiî bir şey ola
maz ve başka bir şey de beklenemez. 

Biz, Adalet Partisi Grupu olarak, hemen her 
vesile ile Anayasanın bölünmez unsurları olarak 
kabul olunan siyasi partilerin ve Yüce Meclisin 

bütün üyelerinin, hürriyetçi, demokratik ve hu
kuk devletimizin ve millî menfaatlerimizin ko
runmasında asgari bir müşterekte anlaşmış ol
ması gerektiğini ifade ve teyidetmiş bulunmak
tayız. Yine de Yüksek huzurunuzda aynı görü
şü muhafaza ve ifade ediyoruz. 1970 Bütçesi ve
silesiyle Adalet Partisi Grupu Sözcüsü olarak 
şahsan bu lüzumu arz etmiştim, yine Sayın Ay-
bar'm bir gensoru vesilesiyle bu lüzumu ifade 
etmiştik. 

Şimdi, bü ana ve temel görüşümüzden son
ra, müsaadenizle Sayın Aybar'm önergesinde
ki hususların tahliline geçmek istiyorum. 

, i f-'••>/'.'>•.'. 

Önergenin 1 nci paragrafındaki, «Anayasa
nın 111 nci maddesiyle tesis olunan Millî Güven
lik Kurulu, Anayasanın belirttiği sınırlan .aşa
rak iç ve dış politikaya ilişkin en önemii karar
ları alan ve kamu oyuna açıklıyan hükümet üstü 
bir kurul haline gelmiştir» yolundaki iddia, hu
kukî ve maddi mesnetten mahrum bir iddiadır. 
Millî Güvenlik Kurulumuzun bir Anayasa ku
ruluşu olarak, örnek bir hareketle, memleketin 
içine sürüklenmek istenen buhranlar karşısında, 
Anayasamızın tesbit ettiği, hürriyetçi, demok
ratik, hukuk devletinin muhafazası yolunda ge
rekli müessir tedbirleri almasından ve bunu 
halk efkârına duyurmasından daha tabiî ne ola
bilir? Ancak bu suretledir ki, halk efkârı bek
lenen huzur ve ferahlığı duyabilir. Eğer bâzı 
çevreler sağlanan bu ferahlık ve huzurdan ra
hatsızlık duyuyorlarsa, demek ki, kendileri hu
zursuzluğu tercih etmektedirler. Biz, gerek Yü
ce Heyetinizin ve gerekse Anayasa müessesele
rinin, bu huzurun ve kanun hâkimiyetinin tees
süsünde mutabık ve kararlı bulunduğuna ina
nıyoruz, daha doğrusu inanmak istiyoruz. Çfün-
kü, aziz millletimizin yüksek menfaatleri buiıu > 
gerektirmektedir. Milletimizin menfaatlerine 
karşı çıkan, bu menfaatleri ayak altına alan her 
kötü zihniyetin karşısına, elbette aydını ile köy
lüsü ile işçi ve esnafı ile birlikte topyekûn asîl 
Türk Milleti bir gün çıkacaktır. 

Önergenin ikinci maddesindeki, Millî İstih
barat Teşkilâtına ait, «Anayasa ve kanunlara 
aykırı bir tutum içinde bulunma» iddiası da 
yine aynı şekilde münferit ve mesnetsiz bir ma
hiyet arz etmektedir. Kanunla kurulan, son de
rece mühim bir hizmet ifa eden bir teşkilâtın top
yekûn çalışmasını bu derece ters ve yanlış bir 
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istikamette göstermeye çalişmak, hakikate ve in
saf ölçülerine aykırı düşmektedir. Düşünüş, bu 
ters düşünüş Yüksek Heyetinizin kabul buyur
duğu millî istihbarat hizmetleriyle ilgili kamu 
nun gerekçesi ve ruhu ile asla telif olunamaz. 

Önergenin üçüncü maddesinde, «Emniyet 
kuvvetlerinin, Anayasanın ruhuna ve açık sözü
ne ters düşen bir yönde kullanıldığı ve devrim
ci gençleri imhaya kalkışması ve tertiplere gi
rişmesi» iddiası ise; bütün milletin gözü önünde 
cereyan eden hâdiselere ve bu hâdiselerin do
ğurduğu vahim ve son derece üzücü neticelere 
asla uymamaktadır. 

iO-erçekten, son senelerde üniversitelerimizde 
ve bâzı çevrelerde, Anayasamızın tesbit ettiği 
demokratik hukuk devletini hedef alarak onu 
değiştirme hevesinde bulunan ve mahdut çerçe
vede bâzı küçük çabalar mevcuttur. 

Üniversite içinde Beyazıt Kulesine kızıl bay
rak çekmeden başlıyarak, üniversiteleri, rektör 
ve dekan odalarını işgal, Hazine malı eğitim va
sıta ve binalarını tahrip, ders yapmak istiyen ar
kadaşlarının çalışma ve okuma haklarından 
mahrum kılmaya matuf kaba kuvvet gösterileri 
ve Türk kanunlarına göre suç teşkil eyliyen ha
reketleri pervasızca yapmak suretiyle birtakım 
üzücü fiil ve vakıalar meydana gelmiştir. Bu 
müessif durumlar, iki aşırı uç militanları arasın
da kanlı hâdiselerin doğmasına kadar varmıştır. 
Bu hareketler, üniversitelerde, Anayasanın te
minatı altında bulunan öğretim hürriyetini teh
likeye sokmuştur. Halk efkârında büyük üzün
tü ile karşılanan bu hareketler, memleketin sos
yal ve ekonomik hayatına müessir mahiyet al
mış ve halk huzursuz olmuştur. Emniyet ve hu
zur istiyen sermaye ürkmüş ve yatırım imkân
ları azalmıştır, îşçi, çiftçi, esnaf, tüccar hemen 
herkes zarar görmektedir. Bu durum, ekonomi
mizde istikrarın teessüsüne mâni olmuş ve plân 
hedeflerine ulaşma imkânları bertaraf edilmiş
tir. 

Netice olarak, suçluluk ve asayiş hareketleri 
her gün değişik şekillerde temadi etmiş, mal ve 
can emniyeti haleldar olmuştur. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
ıZikrolunan müessif hâdiseler ve suçluluk 

hareketleri karşısında, bu mukaddes kürsüde, 
Devletin ve milletin bütünlüğü, refahı ve hu
zuru için çalışacağımıza yemin eden milletve

killeri olarak, elbette bizler Hükümetten, ge
reken kanuni salâhiyeti kullanarak, zabıta kuv
vetleri vasıtasiyle suçluları yakalayıp adalet 
huzuruna şevkini istemek en tabiî hak ve va
zifemiz olacaktır. 

'Hepinizin yüksek idrak, iz'an ve insafınıza 
hitabediyorum : Bütün unsurlariyle tekevvün 
öden ve milletin üzüntü ve dehşetle takibeyledi-
ği suçluluk hâdiseleri karşısında, Hükümet ve 
vazifeli zabıta kuvvetleri gereken kanuni ted
birleri almazsa ve suçluları müstakil adalet hu
zuruna sevk etmezse, gene sizler, bir tedbir 
olarak kabul buyurduğunuz kanunları tatbik 
etmiyor, asayiş ve huzuru sağlamıyor, mal ve 
can emniyetini korumuyor,, diye Hükümete sual 
sormaz mısınız?.. 

IBir kısım suçlulara ceza yerine mükâfat ve 
prim verileceği yolunda hangi kanunda hüküm 
gösterebilirsiniz? Bu, kanunların umumilik 
prensibine aykırı düşmez mi? Keza Anayasanın 
hiçbir zümre, sınıf ve kişiye imtiyaz tanımıya-
cağı yolundaki 4 ncü maddesine aykırı düşmez 
mi? Tarlasında çalışan köylü, dağdaki çoban, 
fabrika ve şantiyede çalışan işçi vatandaşın üze
rinde bir silâh bulunursa, zabıta kuvvetleri ha
rekete geçip adalet huzuruna sevk ederler; bun
ların ağır mahkûmiyetlere çarptırıldığı bir va
kıadır. Nasıl olur da büyük şehirlerimizde, Hü
kümet merkezinde, bütün milletin ümit bağla
dığı yüksek öğretim müesseselerimizde silâh ta
şımak ve atmak, dinamit ve molotof kokteylleri 
patlatmak, ilim yuvası üniversitelerimizin ve 
yurtların silâh deposu haline getirilmesi, âdeta 
suç olmasın, takibata uğramasın ve suçlular ce
zalandırılmasın... 

Hâdiseler en korkunç istikametlerde, ideolo
jik istikametlerde inkişaf göstersin, üniversite 
duvarları, Mao, Lenin portreleri ve yazılariyle 
dolsun, «halk savaşı» adı altında bir iç savaş, 
bir sınıf mücadelesi hazırlansın, olmaz böyle 
şey arkadaşlar!... 

Evvelki konuşmamda da arz etmiştim, de
mokratik rejim, yıkılırsa, bu memlekette hiçbir 
şâhıs, hiçbir müessese bundan fayda görmiye-
cektir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
îşte burada, konuşmamın başında temas ve 

arza çalıştığım esas meseleye, hareket ve baş
langıç noktasına tekrar dönmek istiyorum. Bu-
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rada bir hususu katı olarak tesbit ve tescil et
mek istiyorum. Bu husus, şu veya bu iktidar 
meselesi değildir. Bu bir Anayasa ve müessese
ler nizamı meselesidir, bir rejim meselesidir. 

Anamuhalefet partisi genel başkanı Sayın 
İsmet İnönü muhtelif vesilelerle silâhlı gençlik 
hareketlerinin karşısında bulunduklarını ifade 
ettiler. Güven Partisi Genel Başkanı Sayın Tur-
han Peyzioğlu bu kanaatlerini en sarih ve mü
essir şekilde her vesile ile ifade buyurmuşlardır. 

Şimdi, aziz milletimizin şerefli temsilcileri 
olarak, halkımızın rahatsızlık duyduğu ve Dev
letimizin bekasını tehlikeye düşürecek bir isti
kamet ve istidatta olan bu suçluluk ve huzur
suzluk hareketleri karşısında asgari müşterek
lerde bir anlayışa varmak lüzumuna inaıyor mu
yuz?.. Eğer bu birlik ruhunun lüzumuna inanı
yor isek, her türlü küçük siyasi mülâhazalar 
dışında, Hükümetin kanunlardan aldığı salâhi
yetlere dayanarak vazifesini ifa sırasında, hepi
mizin kanunlar çerçevesinde haklarımızın mü
dafaasını ve muhafazasını Anayasadan doğan 
can ve mal emniyetimizi feragat ve fedakârlıkla 
koruyan zabıta kuvvetlerimize, bu vazifelerini 
ifadan dolayı türlü sekil ve sebeplerle bühtan
da bulunmıvalım. Çünkü bu zabıta kuvvetleri, 
hepimizin, Türk Milletinin, kanunlardan doğan 
haklarının muhafazasına memurlardır. 

Burada. Yüksek Heyetinizin izhar buyuraca
ğı müşterek anlayış, Devletimiz, millî birliğimiz 
ve aziz milletimizin yüksek menfaatlerinin ko
runacağı yolunda âmme efkârında tahassul ey-
liyecek itminan bakımından en kuvvetli bir te
minat olacaktır. Bu, mukaddes varlığımızın yı
kılmasını hedef alan ve gaye edinen iç ve dış 
düşmanlarımız için de bir hüsran olacaktır. 

Aziz milletvekilleri; 
Bugün millî birliğimizi sarsmak yolunda 

türlü şekil ve tertiplerde, birtakım gayret ve 
çabalar mevcuttur. Her memlekette de bu kabîl 
hareketler olabilir. Bu hareketlerin, ancak müş
terek anlayış ve gayretlerle zararsız hale getiril
mesinden başka çare yoktur, bundan daha tabiî 
bir şey olamaz. 

Burada durumu bir misal ile izaha çalışaca
ğım : 

O. H. P. iktidarı zamanında, gündem dışı bir 
konuşmam vesilesiyle, Hükümet adına Sayın 
Kemal Satır'm beyanlariyle Yüce Mecliste 

0. H. P. nin NATO taahhütlerine bağlı bulun
duğu teyidolunmuştur. Bu husus, muhtelif ve
silelerle Sayın İnönü tarafından da ifade olun
muştur. Adalet Partisi ve hükümetleri bu milllî 
menfaat açısında, bu taahhütlere sadık kalma 
prensiplerinde mutabık olmuştur, icraatiyle bu
nu göstermiştir. Sayın Güven Partisi, salahiyet
li organları vasıtasiyle bunu teyidetmiştir. Bu 
yolda, bütün Millet Meclisindeki sayın grupla
rın mutabık bulundukları bir vakıadır. 

O halde, bu ve buna benzer hususlarda, yani 
müşterek anlayışa varılacak hususlarda, parti
lerimizin yetkili organlarının bu müşterek gö
rüşü, sarahatla, ciddiyetle ve cesaretle, hiçbir 
partizan görüşün, menfaatin tesirine kapılmıya-
rak savunmaları zamanı çoktan gelmiş ve hattâ 
geçmiş bulunmaktadır. Halk efkârı ve milleti
mizin, bu tutumun tahassürü içinde bulunduğu
nu ve bu gibi hareketleri beklediğini ifade et
mek isteriz. 

Çok sayın milletvekilleri, 
Şüphesiz, Hükümet gensoru hakkında ge

rekli izahatı ve hesabı yüksek huzurunuzda mu
fassal şekilde verecektir. Hürriyetçe, demokra
tik hukuk devleti, müşterek anlayışı içinde bu
lunan ve Anayasa hâkimiyetini esas alan Yüce 
Heyetinizin, bu gensoru talebi vesilesiyle, Yüce 
Heyetinize her zaman ve vesile ile hesap verme
yi şiar edinen bir siyasi iktidarın bahis konusu 
hususlardaki hareketini, Hükümetin vereceği 
izahtan sonra, millî menfaatler açısından en ob
jektif şekilde değerlendireceğinden emin bulun
maktayız. 

Ancak, Anayasamızın ruh ve açık hüküm
lerine göre, Hükümetin de istikrar içinde ve 
hizmet ifasının devamlılığı prensibinin ışığı al
tında arka arkaya, sabahtan akşama, saatten 
saate, kifayetsiz sebep ve saüklerle çalışamaz 
hale getirilmesi beklenen faydayı sağlamaz. De
mokratik hukuk devleti, herkesin ve müessese
ler im, bu rejimi kendi çapında müdafaa etmesi 
ve yaşatma gayreti sayesinde kuvvetlenir ve 
buna bugün, her günkünden daha fazla ihtiya
cımız vardır. 

İBu yolda bütün mesuliyet yükünü iktidar
lara bırakmak, murakabe vazifesini hudutsuz 
ve mesuliyetsiz şekilde kullanmak demokratik 
müesseseye elbette zarar verir. İki aydan, beri, 



M. Meclisi OB : 42 27 . 1 . 1971 O : 1 

burada bir milletvekili arkadaşımızın, «güneş 
doğdu», «bulut geldi», «taş yuvarlandı», «kaş 
yarıldı»... gibi türlü mülâhazalarla Yüksek He
yetinizi işgal ederek, Yüce Meclisinizin anava-
zif esi ıolan yasama görevini yapmadan mahrum 
bırakmasını çok iyi bilirsiniz. Bu hareketler, 
Yüce Meclisimizin hakkında âmme efkârında, 
âmme vicdanında, Allah huzurunda müesseseyi 
zedeleyici nitelikler taşımaktadır. Bunu yüksek 
takdirlerinize bırakıyorum. 

Arz ettiğim gibi, eğer burada çok sayın mu
halefet sözcülerinin beyanları olmasaydı, şah
san görüşmemin anaçerçevesini bu şekilde tes-
bit etmiştim; kıymetli zamanlarınızı almak is
temezdim. Ancak, (bana heyecan veren ve bu
rada, Yüksek Mecliste ve âmme efkârında si
yasi parti tâazzuvu olarak, « aka ak, karaya ka
ra» deme prensibini kendisine şair edinmen Sayın 
Güven Partisi sözcüsünün hakka müteallik be
yanları olmasaydı ve arkasından anamühalefet 
partisinin, yılların sabıkasını arkasında taşı
yan, h|L hususta bu kürsülerden çok şey söy
lenmesi mümkün olan, milletin gönlünde henüz 
ıstıraplar dinmeyen bir partinin... (C. H. P. sı
ralarından gürültüler...) burada sözcüsü... 

ORHAN VURAL (Ordu) — Söyle karde
şim söyle, ne varsa söyle.. Sabıkada ne var?.. 
Ayıp, ayıp... Alnımızın ak ve en az senin ka
dar namusluyuz... Hesabını vermeye her zaman 
hazırız... Ayıp bel... 

ÖMER FARUK SANAÇ (Devamla) — Ağ
zını topla.-. (C. H. P. sırasından gürültüler) 

IBAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale et-
sneydn efendim, lütfen. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sen ağzını top
la. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale 
etmeyin.... 

ÖMER FARUK SANAÇ (Devamla) — Sa
yın Uğur, zatiâliniz grup sözcüsü müsünüz?.. 
Daha ne söyüyeceğimi de bilmiyorsunuz her hal
de, siz bu vazife için mi oturdunuz? 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sözünü geri al. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Devamla) — Sü
kûnet buyurun, beyefendi... Sayın Uğur meşgul 
oluyorlar, her halde sükûnet bulursunuz. Mü
saade buyurun, ben -onun gibi sinirli değilim, 

I rahat rahat konuşuyorum. Eğer müsaade et-
I mezseniz konuşmam da yani. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Benim müsaa-
I deme bağlı değil senin konuşman. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Devamla) — Ay-
I bar .arkadaşımızın konuşması için Yüksek He-
I yetiniz karar aîdı, henüz benim zamanım da dol-
I madı ve müdahale de etmedik, kimse de bir şey 
I etmeden sizin bu konuşmanız... 

ORHAN VURA.L (Ordu) — Efendi gibi 
I konuş, sabaha, kadar konuş; dinliyelim. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Devamla) — Bir 
I. dakika efen'dim, biraz sükûnet bulun, biraz sa-
I ikin olursanız daha iyi olur. 

TURHAN ÖZaüNER (İçel) — Böyle tah-
I riık edici konuşmanüı faydası var mı?.. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Devamla) — Eğer 
I Sayın Başkan, sayın dostumuz Necdet Uğur ki, 
I Emniyetin bir mensubudurlar ve yine ifade edi-
I yorum, devlet idaresinde siyasi iktidarda uzun 
I yıllar bu memlekete türlü şekil hizmetleri olan 
I bir partinin sayın sözcüsü burada bir - üki tah-
I ripkâr beyanda bulunmasa idi, bendenizin ko-
I nuşması bu yazılı seviyede ve çerçevede kala-
I cak idi. 
I Ama, Halk Partili olduğu anlaşılan, ismini 
I bilmediğim çok muhterem sayın üyenin, her 
I türlü mütecaviz müdahalelerine rağmen, ko-
I nuşmalanmm şeklini, çığırını ve frekansını da 
1 asla değiştirmeyi düşünmem, o söyliyebilir, ko-
I nuşabilir. Benim söylemek istediğimi ve ko-
I nuşmamın anahedefini yüksek heyetiniz dik-
I katle, lûtufla dinlemiş bulundu; bunun takdiri-
I ni yüce heyetinize bırakıyorum. Konuşmamda-
I ki hitap hiçbir partiye, hiçbir tarafa değildir. 
I Bunu çok güzel takdir buyurursunuz. 
I Ancak fak üzüntümü de bura'da beyan et-
I mek isterdim. Çünkü, demek istedim ki - tek-
1 rar tavzih edeyim, belki sayın arkadaşım 
I yanlış anlamış olabilir, ben iyi ifade edememiş 
I olabilirim - Türk umumî efkârında, Dünya 
I umumî efkârında Anayasa müesseselerinin, 
I Devlet ve Hükümetin varlığını Sayın Aybar'ın 
I esbabı mucibe kısmında îmaen «zayıflıyor, 
I kuvvetleniyor, düşüyor, bir gün doğuyor» diye 
1 meseleleri münakaşa istidadına götürdüğü bir 
I sırada, gönül isterdi ki anamuhalefetin, çok 
I defa iktidar partisi hizmetini ifa eden ve geçmiş 
I yıllarda bütün hizmeti ne şekilde yaptığı cüm-
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lece malûm bulunan bir siyasi teşekkülün bura
daki konuşması, beyanları daha ölçülü ve mü
layim bir hava içinde olmalı idi. Bunu, bir öz
lem olarak, bir arzu olarak ifade ediyorum. 
Tahmin ediyorum ki çok kıymetli emniyetçimiz 
Necdet Uğur Bey, kendi meslek hayatında ufak 
da olsa kanunlara, yani bugünkü hava ve beya
na göre, aykırı her hangi bir şey yapmamış ol
sun. 

Bendeniz sözlerimi burada keserken Yüce 
Heyetinizin, arz ettiğim; hükümetlerin istikrarı, 
Anayasa düzenine göre mevcut, kurulu ve yaşı-
yan hükümetlerin, memlekete hizmet imkânları
nı selbetmiyecek bir çalışmanın içinde, bir tak
dirin, bir görüşün,içinde bulunarak bu önergeyi. 
değerlendireceğinizi ummaktayım. 

Yüce Heyetinize Adalet Partisi Grupu adına 
saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN -^ Hükümet adına İçişleri Bakanı 
Sayın Haldun Menteşeoğlu, buyurun. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Balkan, değerli milletvekilleri; Mehmet 
Ali Aybar'm önergesinin muhtevasına ve beyan
larına cevap arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

önergenin ilk satırları ve ' Mehmet Ali Ay
bar'm buradaki ilk konuşması, kendisinin nasıl 
bir zihniyetle bu gensoruyu verdiğini ve kafa
sını işgal eden ideolojinin muhtevasının ne ol
duğunu açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Türkiye, vatanımız, çok yönlü bir kalkınma
nın mücadelesini yapmaktadır. Bu, gerçektir. 
Ama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımlı de
ğildir. Büyük Atatürk'ün en büyük eseri olan 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini, istiklâlini kay
betmiş, esir bir Devlet olarak tarif etmenin cü
retini gösteren bu zihniyetin, çok derin bir 
hicap içinde mağlup olması lâzımgelir. 

Arkadaşlar, «bağımlılık» bir ideolojinin, bir 
doktrinin terimidir. Marksist ve Leninist sis
temde, «bağımlılık» özel bir mâna taşır. Eğer, 
Sovyet blokuna dâhil iseniz, istiklâliniz vardır, 
bağımsızsınız. Ama, Sovyet blokuna dâhil bu
lunmuyorsanız, ülkenizi Marksist ve Leninist 
bir sistemle idare etmiyorsanız, demokratik bir 
hürriyet rejimi içinde yaşasanız dahi, bağımlı
sınız ve istiklâlinizi kaybetmişsiniz. 

işte Mehmet Ali Aybar bu terimi kullanarak; 
«Ben böyle bir zihniyetin ve böyle bir ideoloji
nin adamıyım, beni bir kere daha tanıyınız» de
miştir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Elbette ki bundan fevkalâde üzüntü duymu
şuzdur. Çünkü, millî iradenin tecelligâhı olan 
bu mukaddes çatı altında bulunan ve bu Yüce 
Meclisin üyesi olan bir zat, Türkiye'nin millî 
haysiyetine tecavüz etmemeliydi. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurursanız bir tek sorum 
var Sayın Bakana. 

BAŞKAN —- Lütfen oturunuz efendim, ha
tip konuşuyor. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Mü-
tecavizkâr konuştuğu halde müdahalede bulun
muyorsunuz, çünkü benim söylediğim şeylerin 
tersini söylüyor. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin efen
dim, oturunuz lütfen. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Be
nim söylediğimi dinleyiniz. 

BAŞKAN — Olmaz, hatip konuşurken din
lenmez efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Aca
ba Sayın Bakan Atatürk'ün bağımsızlık hakkın
da «Dumlupınar nutkunu» okumuş mudur? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Aybar, bu şekil
de müzakere olmaz efendim, lütfen oturunuz ye
rinize. 

Buyurun sayın hatip. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Devamla) — Bize burada 1955 Mosko
va Komünist Yazarlar ve Sanatkârlar Kongre
sinin direktiflerinin terimlerini dile getirmesin-
ler. Bu kürsü, milletin kürsüsüdür, bu Meclis, 
Millet Meclisidir, burada büyük Türk milletinin 
menfaatleri münakaşa edilir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Ve Türkiye demokratik bir 
hukuk Devleti içinde yaşar, Türkiye Cumhuri
yetinin sistemi içinde yaşar. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu zihniyetin her 
fırsatta temas ettiği bir terim daha vardır : 
Türkiye az gelişmiştir. Neden? Çünkü, kapita
list bir sistemle ilişkisi vardır. Eğer, Leninist 
bir sistemle ilişkisi olsaydı, bugün az gelişmiş 
bir memleket olmıyacaktı. Bunu söylemek is
tiyor, bunu tavsiye etmek istiyor. Ama zanne-

'— 278 — 



M. Meclisi B : 42 27 . 1 1971 O : 1 

diyorum ki, komünist sistem içinde yaşıyan in
sanların, bütün insanlık niteliklerini ve haysi
yetlerini kaybederek, bir eşya gibi yaşamakta 
olduklarını büyük Türk milleti bilmiyor. Kendi
leri, eğer biliniyorlarsa, bu ülkelere misafir 
olarak gidip müşahede edebilirler. 

Arkadaşlar, elbette ki, asırların ihmaline 
uğramış olan Türkiye bir az gelişmişliğin müca
delesini, bir kalkınmanın gayretini yapmakta
dır. Bu, aşikârdır. Bu kalkınmanın nasıl yapı
lacağı, hedeflerinin ne olacağı konusu ise, Hü
kümetimiz tarafından çözüme bağlanmış, beş 
yıllık plânlar, Hükümet programları ve yıllık 
programların muhtevasında yerini almıştır. 
Elbette ki, bu çözüm şekli, Mehmet Ali Ayfcar'a 
mülayim gelen bir çözüm şekli olamaz. Biz, in
sanları hürriyet içinde mesut etmenin hedefini 
güden bir siyasi felsefenin sahibiyiz, insanları 
esaret içinde yaşatmayı maksat gütmüş olan 
bir felsefeyi reddeden bir zihniyetin ışığı altın
da Türkiye'nin bu meseleleri çözülmüştür. Bu
nu, defalarca bu kürsülerde söyledik. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anaya
sa'yi tam uygulamaktan kaçındığımızı perva
sızca iddia edebilmişlerdir. Ama, bu Anayasa
ya ters düşme veya uygulamama halinin ne şe
kilde, ne zaman ve nerede tecelli ettiğini söy-
liyememiş, bu iddiasının veya bu teşhisinin de
lillerini ve emarelerini verememiştir, vermesine 
de imkân yoktur. Çünkü, bizim yerimiz ma
lûmdur, biz Anayasanın savunucusuyuz, biz 
meşru demokratik Devletin yanındayız, Cumhu
riyetin yanındayız. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Lâik 
Devletin yanında mısınız, niye söylemiyorsu
nuz bunu? (A. P. sıralarından gürültüler.) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞ-LU (Devamla) — Evet, millî, demokratik, lâ
ik Devletin yanındayız. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yin efendim, lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komünist 
Devletin yanında değiliz. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — işinize 
geldiği zaman Anayasa iyi, gelmediği zaman pa
çavra gibi atarsınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Bizim Anayasa hükümle
rini ihlâl ettiğimize dair tesbit ettikleri bir hu

sus varsa bu kürsüye getirebilir. Ama arkada
şım, bir Marksist ve Leninist sistemin anaesas-
larma uygun olarak yapılan bir konuşmayı tas-
vibediyorsa, bunu hüzünle ve hayretle karşıla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) Anayasa 
Türk Devletini nasıl tarif etmişse, millî olarak, 
hürriyetçi olarak lâik olarak ve sosyal olarak; 
biz o Devleti savunuyoruz, biz o Cumhuriyetin 
yanındayız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar.) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Mos
kova'da Lenin'in mezarı başında methiyeyi siz 
yaptınız... (A. P. ve C. II. P. sıralarından kar
şılıklı sataşmalar.) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Devletlerarası münasebet
leri ideolojik münasebetlerden tefrik edememek 
büyük bir hata ve gaflettir. 

Arkadaşlar, biz bir hukuk Devletinin haysi
yeti içinde eşitliği, adaleti, millî beraberliği ve 
millî bütünlüğü mahfuz tutmanın, her zaman ve 
her şart altında, gayreti içinde bulunduk ve bu
nu millî bir politika haline getirdik, Mehmet Ali 
Aybar diyebilir mi ki, ben de büyük Türk mil
letinin millî tesanüdünü, millî beraberliğini bö
lücü gayretlerin karşısına çıktım?... Bunu söy
lemesine imkân yoktur. Çünkü, kendisinin men
subu olduğu parti ve o partinin yan teşekkülle
rinin neler yaparak bugün adlî mercilerde he
sap verdiği herkesin malûmudur. (A. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri.) 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — (Kür
süye doğru yürüyerek) Bakan! Mütecaviz ko
nuşma!... Haddini bil, haddini bildiririm! (A. 
P. sıralarından, «Sus, sus» sesleri) Ben satılmış 
değilim!.. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bu şekilde söz 
kesmeye hakkınız yoktur efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Ben 
bu milletin karşısına açık alınla çıkmış bir in
sanım, anlaşıldı mı?.. (A. P. sıralarından gürül
tüler) Ben banka kredileriyle bu kürsüye gel
medim, anlaşıldı mı?... 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bu şekilde söz 
kesilmez efendim... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Siz eğer suçlu olmasanız 
bu telâşı göstermezsiniz... (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) Oturun ve dinleyin. Medeni 
adam olma vasfınızı takının. 
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MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Böy
le palavraları bırak, hangi suçlu?... Ben mad
deler zikrettim, hani cevapların?.. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aybar, size bir ihtar ce
zası evriyorum efendim, söz kestiğiniz için. 

Sayın hatip, buyurun efendim. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Bakan da Mec

lise hitabetsin... 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Biz Anayasanın her hük
müne, her esasına bağlı kaldık ve bağlı kalma
ya devam ediyoruz. Bunları yaptık... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Yalan söylüyorsun! (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Yalan sizin tekelinizde, 
bize sirayet etmedi çok şükür. 

Biz dikta getirmek istiyenlerin, Anayasaya 
aykırı düzen ve nizam getirmek istiyenlerin 
karşısına çıktık, mücadele ettik ve etmeye de
vam edeceğiz. Çünkü, bizim vazifemiz, kanun
ları hâkim kılmaktır; çünkü, Türkiye'nin siya
si rejiminde kanun hâkimiyeti vardır. 

Hergün kanunlara ve Anayasaya ayları tu
tumların içinde bulunanlar, meşru nizamın sa
vunucusu olanlara leke süremezler, çamur ata
mazlar. Atarlarsa o çamur kendilerine yapışır. 

Muhterem arkadaşlarım, Mehmet Ali Aybar 
Millî İstihbarat Teşkilâtımız hakkında, asla 
onun lâyık olmadığı ithamları yaptı, ama bah
settiği mektubun aslının kendilerinde olduğunu 
burada beyan edemedi, bir fotokopiden yarım 
yamalak bahsedebildi. 

Şimdi ben kendilerine soruyorum; bahsedi
len mektubun aslı yanlarında mıdır? Yoksa el
lerinde bir fotokopi mi vardır? 

Arkadaşlar, söyledikleri iddia tamamiyle 
mücarettir, mesnetten mahrumdur, ispatı müm
kün değildir. 

Millî İstihbarat Teşkilâtımız, millî güvenli
ğimizi sağlama bakımından Anayasa ve kanun 
hüviyeti içinde Türk Devletinin emniyetine şe
refli ve başarılı hizmetler yapmaktadır. Yap
mıştır; her iktidar devrinde yapmıştır ve her 
zaman da yapacaktır. 

Mehmet Ali Aybar niçin Millî Emniyet Teş
kilâtımıza değindi, niçin Millî Güvenlik Kuru

lunun çalışmalarına değindi? Bunun sebebini 
biraz sonra söyliyeceğim. 

Arkadaşlar, Millî Güvenlik Kurulunun fonk
siyonunu ve yetkisini Anayasa ve kanunu mah
susu tâyin etmiştir. Millî Güvenlik Kurulu, bu 
tâyin edilen hukukî çerçeve içinde fonksiyonu
nu görmektedir, görmüştür. 

Burada Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ve 
onun nüfuzundan bahsetmek yersizdir. Çünkü, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri siyasetin dışında, üstün
de ve Anayasanın kendisine tâyin ettiği yerde 
şerefle durmaktadır. 

Arkadaşlar, Marksist ve Leninist sistemin 
değişmiyen bir stratejisi vardır. Bunu hepiniz 
bilirsiniz. Bu, millî değerlere ve müesseselere 
hücum etmek ve onları yıpratmaktır. İşte böyle 
bir stratejinin uygulayıcısı ve robotu olmuştur, 
Mehmet Ali Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Ro
bot sana benzer. (A. P. sıralarından, gürültü
ler.) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sizin Büyük Millet Mec
lisinde bulunduğunuzu hatırlatmak isterim. Bu
rası, Türkiye İşçi Partisi değil. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Arkadaşlar, emniyet kuvvetleri, Anayasaya 
ters düşen bir tutum içinde kullanılmaktaymış... 
Devrimci gençlerin avına çıkılmış... Bakınız şu 
ithamlara. 

Şu iddiasını cevaplandırmadan evvel, değerli 
arkadaşlarım, bu akşam yakalanan bir şehir çe
tesinden bahsetmek isterim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Bu akşam, sabaha doğru, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğrencisi olan iki kişi, Orta - Doğu 
Teknik üniversitesi olan bir kişi bir vatandaşı
mızın arabasını çalmışlar ve silâhlı olarak ara
bayı götürmekte oldukları Emniyet Teşkilâtı ta
rafından görülmüş. Ekipler peşine düşmüş, po
lise silâh kullanmışlar, polis de mukabele etmiş. 
Araba hızla giderken bir virajı alamamış, dev
rilmiş. Biri yaralanmış, ikisi kaçmaya teşebbüs 
etmiş, yine dönmüş polise silâh kullanmış, fa
kat polis üçünü de yakalamıştır; üçünün de be
linde tabanca vardır. (A. P. sıralarından, «Ma
sum, masum» sesleri.) 

Müsaade buyurunuz dahası var. Bu araba
nın içinde iki tane büyük bomba bulunmuştur 
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arkadaşlar. Bu şakilerden birinin belinde; bun
dan bir müddet evvel Siyasal Bilgiler Fakülte
sinde öldürülen bir öğrencimizin hâdisesini tah
kik için Cumhuriyet Savcısı ile beraber gelen o 
zamanki Birinci Şube Müdürü, öğrenciler tara
fından ağır şekilde dövülmüş, bayılmış, bu esna
da tabancası da çalınmıştı, işte o Şube Müdü
rünün tabancası bu şakinin belinde çıkmıştır, 
arkadaşlar. (A. P. sıralarından, «Tuh» sesleri.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Masum genç
ler bunlar... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bunlar sizin zamanınızda oluyor Sayın Ba
kan, eskiden yoktu. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Beyefendi, dinleyiniz. 

Şimdi, Mehmet Ali Aybar Bey! Bunlar ki
min avına çıkıyor? 

Bunlar, muhterem arkadaşlarım, biraz evvel 
söylediğim aşırı solun, Marksizmin, Leninizmin 
stratejisindeki bir aşamayı, bir merhaleyi uy
gulamaktadırlar. Nedir onlar? Bunlar evvelâ 
sokağa düşerler, kanunsuz yürüyüş yaparlar, 
sonra işgal yaparlar, tahrip yaparlar. Bunları 
yaptılar hep. Sabotaj yaparlar, silâh kullanırlar 
ve banka soyarlar. İşte bu şehir eşkiyası, bu 
stratejiyi uygulamak için şehre çıkan ve şeh
rin kamu düzenini bozan kişilerdir. Acaba Meh
met Ali Aybar bunları mı savunmak istiyor, bu 
eşkiyalan mı savunmak istiyor? Her şeyi açık
ça ortaya koyalım, arkadaşlar? 

<r— • 
Şimdi diyor ki, Orta - Doğu Teknik üniver

sitesini bastılar, Siyasal Bilgiler Fakültesini 
bastılar. Bununla bir ortam yaratmak ve Türk 
efkârı umumiyesinin dikkatini bu istikamete 
çekmek istiyorlar, acizliklerini örtmek için... 
Bu, çok dahiyane bir buluş ve teşhis. Gerçek 
nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesine niçin ve nasıl girdiğimizi 
bundan evvelki konuşmamda arz etmiştim. Ban
ka soygununda kullanılan bir oto orada bulun
muştu. Orası ile ilgisi vardı; gidildi, arandı ve 
bu aramayı Üniversitenin Rektörü de tabiî kar
şıladı. 

Peki, arandı da ne bulundu?.. 5 çuval pat
layıcı madde; dinamit, molotof kokteyli. Bun
ların ne işi var üniversitede? Yurtta ne işi var 
bunların? Bunlar kime karşı kullanılacak arka

daşlar? Gelin bunu tesbit edelim. Bunları niçin 
buraya depo ediyorlar ve saklıyorlar? Bunları 
kime karşı kullanacaklar?.. .Kime karşı kullan
dıklarını Siyasal Bilgiler Fakültesinin aranma
sında gösterdiler. Kanunu temsil eden, kamu 
düzenini sağhyan polise ve millî müesseselere 
karşı kullanmak için depo edilmektedir ve bu 
bir taktiğin ifadesidir. Bunları hepimiz teslim 
edeceğiz ve bu hareketi tasvibetmediğimizi he
pimiz beraber sesleneceğiz; hepimiz «hayır» di
yeceğiz, eğer Anayasaya bağlı isek, eğer Cum
huriyetin yanında isek. Madem M, yanındayız, 
şu halde hep beraber «hayır» dememiz lâzımdır 
ve gerçekleri bütün çıplaklığı ile teslim etme
miz iktiza eder. 

Arkadaşlar, «Siyasal Bilgiler Fakültesini po
lis partizan menfaatlere alet olarak aramıştır» 
tarzındaki bir teşhisi fevkalâde hafif buluyo
rum. Türk polisi partizan menfaatlerle hiçbir 
zaman hareket etmemiştir. Bunu söyliyen arka
daşımız hayatında da bunu müşahede etmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesini aramaktan A. 
P. nin ne menfaati olur, muhterem arkadaşla
rım? Böyle bir menfaat tahsisi için mi polis git
miştir? Hâdiseyi burada bütün yönleriyle arz 
ettim. Hâdiseyi biz yaratmadık. Hâdiseyi yara
tanlar başkadır, yurdu aratmaya mecbur eden
ler başkadır. Kimdir? Eli tabancalı öğrenciler... 
Bunların öğrenci olmadığını, C. H. P. nin Sayın 
Genel Başkanı da ilân etti. İşte öğrenci olmı-
yan bu eli silâhlı kimseler sebebiyet vermiştir. 

Ne yapmış polis? Bunları takibetmiş. Yur
dun önüne gelmiş, salahiyetli Emniyet Müdür 
Muavini; bu silâh atanları, suç işliyenleri alıp 
adalete teslim etmek mecburiyetinde oldukları
nı, adlî bir görevi ifa etmek mecburiyetinde ol
duklarını söylemiş; sekiz defa anons etmişler. 
Teyplerde, zabıtlarda mevcut. Buna karşı ne 
yapmışlar? Size, geçen konuşmamda resmini 
gösterdim, Ulus Gazetesinde daha çeşitli resim
ler var, filimler var; arzu eden arkadaşlara gös
teririm. Bizimkilerin, polisin de tesbit ettiği va
kalar, manzaralar var. Ne yapmışlar, vazifesini 
yapmak istiyen polise? Dinamit atmışlar, silâh
la mukabele etmişler, taş atmışlar, molotof kok
teyli kullanmışlar. Türk Emniyet kuvvetleri, 
adlî görevini yapmıyacaklar mı arkadaşlar? El
bette ki, yapacaktır. Türk polisine taşla, molo
tof kokteyli ile hücum edene polis zor kullanım-
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yacak mıdır? Kanunlar, zor kullanmayı, polise 
vermemiş midir? Elbette ki, Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanunu, Cesa Muhakemeleri Usulü Ka
nunu, Cürmü Meşhut Kanunu bu yetkileri ver
miştir. Şu halde kanunsuz bir eylemin ve fii
lin sahibi değildir polis. Kanuni vazifesini yap
mak için aramayı yapmış ve içinden yirmibir 
kişi yaralanmıştır. Yaralanan yalnız talebe de
ğil, yirmi bir polis de yaralanmıştır ve en ağır 
yarayı alan beş tane polis bir günlerini hasta
nede geçirmişlerdir. Gerçekleri bilmek lâzım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sormamız lâ
zım: Bu yurtlarda patlayıcı maddelerin işi ne? 
Yurtlar acaba bir başka fikrin, bir başka ideo
lojinin birer vasıtası mı oluyor? 

Müsaade buyurursanız size Mihri Belli'nin 
çıkardığı Aydınlık Sosyalist Dergiden birkaç 
cümle okuyacağım ve bu cümlelerde, Devlet 
yurtlarına, öğrenci yurtlarına kimlerin girip 
çıktığını öğreneceksiniz. 

Biliyorsunuz aşırı sol, Öğrenci - Köylü - İş
çi işbirliğini organize etmek için bir toplantı 
yapmıştı. Mihri Belli o toplantıda konuşuyor : 
«Buraya, bu toplantıya taşradan birçok işçi ar
kadaş geldi, birçok köylü arkadaş geldi. İşçi 
Partisi saflarında yer alan, ya da o parti çev
relerinde bulunan öğrenci olmıyan, aydın olmı-
yan arkadaşlar geldi. Bunlar, özellikle bu ar
kadaşlar öğrenci yurtlarında misafir edildiler.» 
diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, T. î. P. ni il
gilendiren bir büyük kongreye, bir kurultaya, 
öğrencilikle ilgisi olmıyan, işçi ve köylü olan
lar geliyor, bu siyasi örgüt marifetiyle, Devle
tin : «Burada yalnız öğrenciler yatar, kalkar.» 
dediği yerde T. i. P. nin üyeleri yatıp kalkıyor. 
Bunu tasvibediyor musunuz arkadaşlar?.. 

Muhterem arkadaşlarım, Savaş Av isimli, 
vakaları dile getiriyorum, beyanımı biraz daha 
teyidetmek için. 

Savaş Av isminde T. i. P. e mensup bir zat, 
El - Fetihte - El - Fetihin nerede olduğunu, ne 
maksatla kurulduğunu, ne yaptığını bütün ar
kadaşlarım biliyor, benim arz etmeme lüzum 
yok. - talim ve terbiye görmek yani, anarşizm 
talim ve terbiyesi, sabotaj talim ve terbiyesi 
g'örmek için, Türkiye'den kaçarken yakalanmış
tır. İfadesinde; «Ben izmir'den bu talimatı al
dım, Ankara'ya geldim. Ankara'da da birkaç 

gece Siyasal Bilgiler Fakültesinin Yurdunda 
kaldım.» diyor, «Sonra Güney hududuna geç
tim, beni yakaladınız, döndüm.» diyor. 

Arkadaşlar, bağımsız adalet organı tarafın
dan, mahkeme tarafından bu banka soygunu ve 
bir icra ilâmının tatbikiyle meydana gelen suç 
hâdisesinde ilgisi olduğu tesbit edilerek tevkif 
edilen ibrahim Seven ve diğer ifadesini aldığı
mız Münir Ramazan ismindeki öğrenciler ifade
lerinde: «Bu aranan Deniz Gezmiş, iki aydan 
beri Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin mutena 
yurdunda ve mutena bir odada yaşıyordu.» di
yor, «Hattâ ben kendisine, senin buraya gelmen 
doğru değil, burayla hiçbir ilgin yok, biran ev
vel buradan git, diye söyledim fakat beni ters
ledi.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarıım, Orita - Doğu Tek
nik üniversitesinin yurdunda, istanbul (Hukuk 
Fakültesinden tard edilmiş, sekiz tane ağır suç
tan mahkelmıeisi »devanı edein, bir seneyi müte
caviz zaman mevkuf kalan, askere sevk edilen, 
aJücer kaçağı olan zatm üniversite yurdunda 
işi ne?... Bunu taısvibetmek mlümkün mü? Bu
na niçin hep teralber, «hayır» demiyoruz ... 

Bâzı 'gazetelerde de cılktı, bunu da arz et
mek isterim. Stalin demiş ki; «Banka açmak, 
banka soymak kadar ağır bir suç değildir.» 

Bugün dillerde bu dolaşıyor. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ters 

söylediniz Sayın Bakan, «Banka Soymak, (banka 
açmak kadar ağır suç değildir.» 

İÇİŞLERİ BAKANI 'HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — «Banka soymak, banka aç
mak kadar ağır suç değildir.» Evet, arife tarif 
gerekmez. (Gülüşlmeler, A. P. sıralarımdan, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Simidi muhterem arkadaşlarımı, bir sosyal 
gerçeği tesbit etmemüz lâzımdır. Aşırı öol vata
nımızda karanlık ideolojisini u^gnlıyiaJbilimek, 
Türkiye Cumhuriyetini deviirebilmıek için, öğren-
oilerinıizi ve işçilerimizi insafsızca malzie&ne ola
rak kullanmıştır. Bunlar, üniversiteler©, fakül
telere, yüksek okullara pırıl pırıl vatan evlâdı 
lolarak gelmiş ama, bunlar tarafından zeihirlen-
mıiştir. Bu zehirlemeyi yapan aşırı Sol Üdeoloji-
sinin uygulaimaisDnı yapanlar ne Allah'ın gaza
bından, ne kanunun cezasından kurtulabilecek
lerdir, günaJhkâr onlardır. (A. P. sıralanlndan, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlarım, bu maruzatımla; 
Mehmet Ali Aybar'ın önergesinin ithamlar ve 
iftiralarla dolu bulunduğu, beyanlarının insaf
sızca ve vicdansızca, gerçekleri çiğniyen bir ko
nuşma olduğu ahlaşılmaiktadır. ttşte bu çirkin 
itinam ve iftiralar muhtevası olan önergenin ka
derini Yüksek takdirlerinize arz ediyorum ve 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (A. P. sı
ralarından isürekli alkışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN— Görüşmeler tamamlanmıştır. 
istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-

(bar'm, son günlerde meydana gelen olaiylar kar
şısında Hükümetin tutum ve davranışı konusun
da Anayasanın 89 ihcu maddesi gereğince, Baş
bakan,' İçişleri ve Ulaştırma Bakanları hakkın
daki gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunacağım efen
dim. 

Bu 'önergenin igünldeme ailmmaismı kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerenin günde
me alınması kabul edilmemiştir. (A. P. sırala-
nndan^lkışlar) 

8. — Başkanlık Divanınaalci açık üyeliğe sc-
çwı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi Baş
kanlık Divamıtodaki aşık üyelik için seçim yapı
lacaktır. 

Üyelerin dağılmadan bu seçimi yapmalarını 
rica «diyorum. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, seçime geçmeden evvel mevzu ile 
alâkalı küçük bir maruzatım olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sa
yın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

22 . 1 . 1971 tarihli oturumda Başkanlık 
Divanının 15 üyeden teşekkül etmesi karar altı
na alınmış idi. Biz, »Demokratik Parti Grupu 
olarak, bir zaruret olmamasına rağmen, Baş
kanlık Divanının 15 üyeliğe çıkarılmasının bir 
İçtüzük tadili olacağını, bu sebeple de bir •Mec
lis kararı ile Başkanlık Divanının 15 e çıkarıl
masının yanlış olacağını belirtmiş idik. 

Ancak, Meclis kararlarına 'saygılı olduğu
muzdan, bizden reisvefcilliği için aday istendi 
ve biz bu aldayı bildirdik. 22 . 1 . 1971 tarihli 
oturumda Başkanlık Divanının 15 üyeden te
şekkül etmesi görüşünü savunan ve reyleriyle 
Başkanlık Divanının 15 üyeden teşekkül etmesi 

kararını Meclise aldıran iktidar partisi grupu, 
bugüne kadar kendi adayını tesbit ederek Baş
kanlık Divanına bildirmemiş bulunuyor. 

Başkanlık Divanının Anayasaya göre teşek
kül etmemesi halinde, çıkacak olan kanunların 
şekil bakımından malûl olacağım bir defa daha 
'hatırlatır, iktidar 'partisi grupunun bu mevzu-
daki mesuliyetini müdrik olarak, Başkanlık Di
vanının Anayasaya ve içtüzük hükümlerine uy
gun teşekkülü hususunda, gereken işlemi yap
masını bir defa daha tavsiye ederim. 

Hepinize ıhünnetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu ada

yım göstermiştir. Başkanveküliğine Sayın Ke
mal Ziya Öztürk aday gösterilmiştir. Diğer par
tilere adaylarını göstermeleri için yazı yazılmış
tır. En kısa zamanda gruplarından adaylarını 
tesbit ederek Başkanlığa bildirmelerini rica edi
yoruz. 

Bundan önceki birleşimde yapmış olduğu
muz seçimde 'çoğunluk bulamadığımız için neti
ce alamamıştık. Bugün Başkanvekilliği seçimine 
devam edeceğiz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
grup adına bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA OS.HAN DENGİZ 

(Uşak) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş-
•lar, 

. Demokratik Parti Grupu adına konuşan 
muhterem arkadaşımın sözü doğrudur. Şu mâ
nada doğrudur ki; henüz Riyaset Divanına aido-
lan, Riyaset Divanına vermemiz lâzımgelen 
aday, grupumuz tarafından verilmemiştir. 

Çünkü, gTupumuzdan aday isteme zamanı 
Sah günü sabahleyin bize vâki olmuştur. Salı 
günü sabahleyin bizim grupumuz vardı, grupu
muz da bu adayı tesbit etmek imkânını bula
madığımız için bu celseye yetiştiremedik. Gele
cek hafta grup toplantımızdan sonra bunun tes
bit edilip Riyasete bildirileceği tabiîdir. Bun
dan önce bunu bildirmemiz mümkün olamadığı 
için bildiremedik. 

Mesele. bundan ibarettir. Konuşmada sezdi
ğim her hangi bir yanlış anlamaya meydan ver
memek için bu tavzihi yapmak mecburiyetinde 
kaldım, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — iki mühürlü oy puslaları dağı

tılmıştır. 
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Bu iki mühürlü oy puslası dağıtılmıştır. 
Adayın ismi: Kemal Ziya öztürk. 

Şimdi, seçim için üç kişilik bir tasnif heye
tini seçeceğiz; 

Sayın Osman Tan?... Burada. 
Sayın Cihat Bilgehan?... Yok. 
Sayın Sadık Perinçek?.,. Yok. 
Sayın Naci Yıldırım?... Yok. 
Sayın Ömer Faruk Sanaç?... Burada. 
Sayın ismet Angı?... Yok. 
Sayın Ahmet Karaaslan,... Burada. 
Seçimlere hangi ilden başlanacağını tesbit 

için ad çekiyorum: Tokat. Tokat milletvekille-
rindan oylamaya başlıyoruz. 

(Tokat milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN" — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı?... "(Yok sesleri) Oy verme işlemi bit
miştir. ' 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon ilinin Dinar ilçesine hağlı bir 
köye su deposu yaptırılmasına dair sorusu ve 
Koy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı ce
vabı. (7/260) 

25 . 6 . 1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerin Köy işleri Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi rica ederim. Saygılarımla. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Afyon ili Dinar ilçesi Yapağılı köyünde 
içme suyunun as olması sebebiyle 30 tonluk su-
deposu yapılması kararlaştırıldığı halde, köylü
nün hazırladığı, yer kazı, taş, kum hazır vazi
yette iken deponun yapılmadığı anlaşılmıştır. 
1970 yılı programında yapılması mümkündür? 

(Oyların oyırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Kurulu raporu gelmiş

tir, okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanvekilliği için yapılan 
seçime (164) üye katılmış ve neticede nisap hâ
sıl olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
ttye üye 

Balıkesir Elâzığ 
Osman Tan ö. Faruk Sanaç 

Üye 
Malatya 

Ahmet Karaaslan 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz olmadığından, 
28 Ocak 1971 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,34 

2. Yapağılı köyü için yapılacağı söylenen 
su deposunun kaç m3 olacağı kararlaştırılmış 
mıdır? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 2835-12715 

15 . 12 . 1970 
Konu : Afyon Karahisar Millet
vekili Süleyman Mutlu'nun ya
zılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 6 . 1970 tarih Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 7/260-
2046/13411 sayılı yazınız. + 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu tarafından Başkanlığınıza sunulup bir örne
ği Bakanlığıma tevdi buyurulan Afyon - Dinar 

• t *İ9^ • * 

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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-ilçesine bağlı Yap*£ılı köyüne içmesuyu deposu 
; yapılmalına daft 25 . 6 . 1970 tarihi soru öner
gesinin cevabı ilişik notta belirtilmiştir. 

Keyfcföti iblgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Siüeyman 
Mutlu'nun Afyon Karahisar - Dinar ilçesine bağ
lı Yapağılı köyüne içmesuyu deposu yapılması
na dair Millet Meclisi Başkanlığının 8 .7 . 1970 
tarih ve Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 
T-260/2045-13411 sayılı yazılarına ekli olarak 
alınan ve Koy işleri Bakanı tarafından yazılı 
<olarak cevaplandırılması istenen 25 . 6 .1970 ta
lihli -soru "önergesinin cevabıdır. 

Adı geçen köyün içmesuyu isinin mahallinde 
tetkikiyle, mevcut tesisin yeniden yapılacak bir 
depo ile takviye edilmesi hususunda Afyon Kara
hisar, YSE Teşkilâtımıza gerekli falimat veril
miş *$e vilâyetçe de 1971 bütçe yılı inşaat progra-
Jtâîih teklif edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıhnaz'-
'in, Aydm'ın Germencik ilçesine bir lise açılma
sına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/262) 

. Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Millî Eğitim Ba-

-kanı tarafından yazılı olarak cevaplandmlması 
hususunda tavassut buyrulmasım saygı iie rica 
cebrim/" ^ -

1 . 7 . 1970 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : Aydm'ın Germencik ilçesinde, birisi 
merkezde, birisi de Ortaklar bucağında olmak 
üzere 2 ortaokul bulunmaktadır. Ayrıca, çevre
sinde başka ortaokullar da vardır. Hattâ İz
mir'e bağlı olmasına rağ-men, Selçuk ilçeai orta
okulu bile Germencik'e daha yakındır. Germen
cik'in bu merkezi durumu göz önünde bulundu
rulursa, son yıllarda lise açılan bâzı yerlere ba
karak, Germencik'in lise ihtiyacı daha belirgin 
bir hâl almaktadır, 

1. Germencik'te bir lise açılması için yapılan 
müracaat üzerine çevre ortaokullarının verdiği 
mezun öğrenci sayıları üzerinde yapılan incele
melerden. çıkan sonuç nedir? 

2. Halen Germencik'te 25 Akşam Kız Sanat 
Okulu öğrencisine tahsis edilmiş görünen 6 der-
sahaneli olup, ortaokula bitişik bulunan bina
dan lise olarak faydalanmayı düşünür müsünüz? 

3. Aydın Lisesi ile Ortaklar öğretmen Oku
lu arasında bulunan Germencik'te bir lise açıl
mam. hususu incelenirken, bu iki okulun öğret
menlerinden de, ders ücreti verme^ suretiyle 
faydalanma imkânı üzerinde durdunuz mu? 

4. Aydın Lisesinin bina imkânları tamamen 
kullanılmış, öğrenci sayısı ise iyice kabarmıştır. 
3u lisenin ek öğrenci alma kapasitesi var mıdır? 
Varsa, bu ka,pa3ite çevresindeki * ortaokulların, 
bu arada Germencik ve Ortaklar ortaokullarının 
ihtiyacına yeterli midir? 

5. 1970 - 1971 yılında bahis konusu ek bi
naca öğrenime banlamak üzere, bir lise açılma
sını mümkün görüyor musunuz? 

6. Gelecek yıllardaki bina ihtiyacını karşı
lamak üzere yeni bina inşası gerekirse, bunun 
için, Germencik halkının, şimdiden Bakanlığa ne 
yolda yardımcı olmasını istersiniz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 30 . 7 . 1970 

özel 
00205 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 7 . 1970 tarih ve 7/262-13487 sayılı 
yazılarınıza. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'in, Ay
dm'ın Germencik ilçesine bir lise açılmasına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'm, 
Aydm'ın Germencik ilçesine bir lise açılmasına 

dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
1. Aydın - Germencik Ortaokulundan 1969 -

1970 öğretim yılında 58 öğrencinin mezun ola
cağı tahmin edilmektedir. 

istatistik rakamlarımıza göre, okullar her yıl 
son sınıf öğrenci sayısı kadar mezun vermekte
dir. Çünkü bir önceki yıldan takıntılı olanlar, 
devam eden öğrencilerden kalanların açığını ka
patmaktadır. 

Ortaklar Ortaokulu ise, ancak, 1970 - 1971 
öğretim yılında mezun verebilecektir, 
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2. Halen Akşam Kız Sanat Okulunun eğ
retim yapmakta olduğu binadan lise olarak fay
dalanılmasına imkân görülememektedir. 

3. Germencik'te bir lise açıldığı takdirde, 
der3 durumları müsaidolan Aydın Lisesi ile 
Ortaklar öğretmen Okulu öğretmenlerinden ds 
.faydalanmak mümkün olacaktır. Ancak, bu 

•''"•''•huaus vilâyetlerin yetkilerinde bulunmal&iadır. 

4. Aydın Lisesinin daralan kapasitesinin 
yeterli hale getirilmesi için, adı geçen Lisenin 
birinci devresine 1970 - 1971 öğretim yılından 
itibaren ortaokul öğrencisi almmıyarak birinci 
devrenin tasfiye edilmesi ve böylece ikinci dev
re kapasitesinin artırılması yoluna gidilmesi Ay
dın Valiliğine bildirilmiştir. 

5. 1970 - l ^ l öğretim yılında yeniden açıla
cak liseler hususundaki inceleme ve araştırma 
çalışmaları ile Bakanlık imkânlarının tesbiti ko
nusundaki çalı«5m$la,r henüz sona erdirilememiş-
tir. Yukarda kaydedilen hususlar sonuçlanma
dan Germencik ilçesinde şimdilik lise açılması 
konusunda kesin bir beyanda bulunmak müm
kün görülmemektedir. 

3. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
hı'nuv, Türkiı/e Köy îş Sendikası tarafından, 
işçilerin ücretlerinin zamanında ödenmedim hak-
kındaki bildiriye dair sorusu ve Köy İşlrri Ba
kanı Turhan Kapanlı'mn yazılı cevabı (7/263) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Türkiye Köy İs Sendikasının milletvekilleri
ne de gönderdiği bir bildiride (26 . 6 ,1970 gün 
06-703 sayılı) İ§ Kanununda işçi ücretlerinin 
haftada bir ödenmesi gerektiği halde 4 av ücret 
alamadıkları perişan oldukları bildirilmektedir. 

Keyfiyetin incelenerek durumun tarafıma ya
zılı olarak bildirilmesinin ve bu sorumun ilgili 
Köy İşleri Bakanlığına tevcihi hususunda delâ
letinizi rica eder, saygılarımı sunarım. 

30 . 6 .1970 
Niğde Milletvekili 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 2915 

13050 
23 . 12 . 1970 

Konu : Niğde Milletvekili Mev-
,;>-.•• i,---- . •. -lüt Ocakcıpğlu'nun yazılı soru 

önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 7 . 1970* tarih ve Millet Meclisi Gn. 
Sek. Kanunlar Müdürlüğü 7-263/2072-13543 sa
yılı yazıya. 

Niğde Milletvekili Sayın Mevlüt Ocakcıoğlu 
tarafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği 
Bakanlığıma tevdi buyrulan, işçi ücretlerinin 
zamanında ödenmediği hakkındaki Türkiye Köy 
İş Sendikası bildirisine dair 30 . 6 . 1970 tarihli 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Köy İşleri Bakanı 

Niğde Milletvekili Sayın Mevlüt Öoako,lu'-
nun, işçilerin ücretlerinin zamanında ödenmediği 
hakkındaki Türkiye Köy iş Sendikası bildiri
sine dair, Millet Meclisi Başkanlığının 14.7.1970 
«in ve Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 
7-263/2072-13543 sayılı yazılarına ekli olarak 
alman ve Köy İşleri Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırlıması istenilen^ 30 . 6 . 1970 
tarihli soru önergesinin cevabıdır : 

Türkiye Köy iş Sendikasına mensup işçiler 
illerde çalışan ve özel idareden maaaş alan ma
hallî personeldir. Y. S. E. Bütçesinden yardım 
olarak ayrılan ödenekler de program karşılığı 
peyder pey illere gönderilmektedir. Valiliklerce 
tediye edilen maaşlarda nakitlerin geç intikali 
nedeniyle zaman, zaman kısa fasılalarla gecik
meler olmakla beraber, illerin program ihtiyaç
larının tamamen karşılanmasını teminen ilgili 
merciler nezdinde gerekli temaslar yapılmakta: 
dır. 
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4. — Manisa Milletvekili Veli Bakirlinin, 
frcsmİ kuruluşlar tarafmctûn verilmekte olan 
•bursların Geriliş şeklin-c dair sorusu ve Milli Eği-
^hn-B^kiinı Orhan-Oğuz'un yazılı cevabı (7/264) 

M-föet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Millî Eğitim 

Bakari»'tarafından cevaplandırılmasını temin için 
yereldi işlemin yapılmasını sayğîlanmla dilerim. 

Manisa Milletvekili 
Veli Bakirli 

Her geçen gün zorlaşa,n geçim koşulları kar
şısında, kabiliyetli Türk-gençlerinin öğrenim im
kânlarından yoksun olduğu bilinen bir gerçek
tir. Bu gerçeğin ışığı altında resmî kuruluşlar 
tarafından 'kabiliyetli gençlerin memlekete ya
rarlı kişiler olarak yetiştirmek amacıyla dağ ı 
lan burslar konusimda, fırsat eşitliğine uyul
madığı inancı vardır. Kamu oyunda, burslu öğ
renciler kömisunda Millî Eğitim Bakanlığının 
ei&clîygtle durmadığı da yaygın olan inançlar 
"arasıntiRi, yer almaktadır. Bu balamdan aşağıda
k i sarılanının cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Bugün, çeşitli resmî kuruluşların verdik
leri bursların sayısı ve bursların dağıtılışındaki 
kıstaslar nelerdir. Burs verme isini kapsıyan 
kurallar bütün kuruluşlarda âdil bir şekilde uy
gulanıyor mu? ; .« 

2. Resmî kuruluşlar Devlet okullarından 
başka özel okullarda okuyan öğrencilere de burs 
Veriyor mu? Veriyorsa, özel okullarda öğrenim 
yapan burslu öğrenci sayısı ve bunlar için öd^-
fcen para tutan ne kadardır? 

"Resmî kuruluşlardan burs alarak Hacı Ali 
Demirdin sahibi bulunduğu özel Yükselin kole
jinde öğrenim yapan öğrenci sayısı ve bu öğren
ciler için ödenen para miktarı ne kadardır? 

% Ankara Belediyesi özel ve resmî okullar-
'âa okuyan kaç öğrenciye burs vermektedir? An
d ı r a Belediyesinin ve ona bağlı EGO'nım kaç 
tane burslu öğrencisi vardır ve bunlardan kaçı 
Hacı Ali Demirel'in sahibi bulunduğu özel Yük
seliş Kolejinde öğrenim yapmaktadır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
00339 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 14 . 7 . 1970 tarih ve 7/264-2073/13546 

sayılı yazılarınız, 

Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nın,, resmî 
kuruluşlar tarafından verilmekte olan bursla
rın veriliş şekline dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ek : 2 

Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Veli Bakırh'nın, 
resmî kuruluşlar tarafından verilmekte olan 
bursların veriliş şekline dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Bakanlığımızca, üniversitelerin çeşitli 
fakülteleri ile İstanbul Güzel Sanatlar Akade
misine 500 aded burs tahsis edilmiş bulunmak
tadır. Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi 
tarafından 50 öğrenciye burs verilmektedir. 

Burs Yönetmeliğinin 7 nci maddesi gereğin
ce, fakülte yönetim kurulu tarafından burslu-
luğa seçilen öğrencilere Bakanlık kontenjanı
na göro burs tahsis edilmektedir. 

2 0 - 2 1 Mayıs olayları sebebiyle Harb Oku
lundan çıkarılan ve çeşitli fakülte ve yüksek 
okullarda okuyan öğrencilere de burs verilmek
tedir. 

Meslekî ve Teknik Yüksek öğretmen okul
larına alınacak öğrenciler iki kademede yapı
lan eleme ve giriş imtihanlarına tabi tutulmak
ta, giriş imtihanlarında basan gösterenler, ba
san derecelerine göre sıralanarak burs kon
tenjanı imkânı içerisinde yatılılığa ve burslulu-
ğa alınmaktadır. 

1969 - 1970 öğretim yılında Meslekî ve Tek
nik Yüksek öğretim kurumlarında 979 öğren
ciye -burs tahsis edilmiştir. 

Bunların öğretim kurumlanna göre dağılı
şı şöyledir: . 

Ankara ik. ve Tic. ti. Akademisi 5 
Eskişehir » » 7 
İstanbul » » 10 
istanbul Dev. Müh. ve Mim. Akademisi - 48 

» Tat. Güz. San. Yük. Okulu 2 
Elâzığ Dev. Müh. ve Mim. Akademisi 54 
Ankara Erk. Tek. Yük. Öğ. Okulu _ 380 

» Kız Tek. Yük. öğ. Okulu 396 
» Tic. ve Tür. Yüks. öğ. Okulu 77 

Ara sınıflarda boşalan bursluluğa alınacak 
öğrencilerin seçimi en yüksek sınıflardan aşa
ğı sınıflara doğru olmak üzere sınıf geçme not-
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lan ve genel durumları göz önünde tutularak 
akademi veya okul kurulunca yapılmaktadır. 

Meslekî ve teknik yüksek öğretimde burslu 
öğrencilere, öğrenim masraflarını ve her türlü 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayda muay
yen miktarda (halen 350 TL.) burs verilmekte
dir. 

2. Resmî kuruluşlar, Devlet okullanndan 
başka özel okullarda okuyan öğrencilere de 
burs vermektedir. 

Aşağıdaki çizelge özel okul öğrencilerine 
verilen burs sayısı ile ödenen parayı göster
mektedir. 

özel yüksek okulun adı Burs veren müessese 

Adana - Çukurova Müh. özel İller Bankası 
Yüksek Okulu 
Ankara - Zafer Müh. ve Mim. » » 
özel Yüksek Okulu 

» » * » Simel Limited Şirketi 
Ankara - Başkent İk. ve Tic. Makina - Kimya End. Kurumu 
ilimler özel Yüksek Okulu 
Ankara - özel Ankara ik. ve » » » 
Ticari ilimHer Yüksek Okulu 

iller Bankası 
Ankara - Yükseliş Müh. ve 
Mim. özel Yüksek Okulu 

istanbul - Kadıköy Müh. ve 
Mim. özel Yüksek Okulu 

» » » 

istanbul Robert Kolej özel 
Yüksek Okulu 

> » y> 

> > > 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kr. 
Belediyeler 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bayındırlık Bakanlığı 
Türkiye Kömür işletmeleri Kr. 
Edremit Belediyesi 
Plbraşh 

İş Bankası 
ipraş izmit Petrol Rafinerisi 

Burslu öğrenci 
sayısı 

2 

' 8 

6 
1 

7 

25 

36 

3 
2 

) 8 

10 

1 
3 

Burs için 
ödenen para 

8 000 TL. 

28 000 TL. 

21 000 TL. 

70 000 TL. 

172 500 TL. 

Toplam olarak 
232 000 TL. 
ödenmektedir. 

83 600 TL. 

72 300 TL. 

7 700 TL. 
20 960 TL. 
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Resmî kuruluşlardan burs alarak Hacı AÜ Demirel'in sahibi bulunduğu Yükseliş Mühen
dislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulunda öğrenim yapan Öğrenci sayısı ve bu öğrenciler için 
ödenen para miktarı aşağıda gösterilmiştir : 

Bölüm 
Türkiye Kömür 

İşletmeleri Kurnamı İller Bankası Belediyeler Toplam 

Mimarlık 
İnşaat Müh. 
MaMna Müh. 

12 
14 
10 

13 
16 
12 

Toplam 36 41 

Bu öğrenciler için okul muhasebesine ödenen para miktarı 232 000 TL. dır. 
3. Ankara Belediyesi ve ona bağlı E. G. O. İdaresinde, H. Ali Demirel'in sahibi bulunduğu 

Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulunda okuyan burslu öğrenci bulunmamak
tadır. 

TSakuz E. G. O. İdaresi, belediye meclisi tarafından 1970 yılı bütçesiyle kaibul edilen 50 000 
liralık bursu gelecek yıllara da şâmil olmak üzere, müessesenin teknik personelinden olup da 
özel''yüksek okullara gece devam eden işçilerden altı kişinin okul masraflarını karşılamak için 
ayırmış olduğunu 25 . 11 . 1970 tarih ve 11920-32532 sayılı yazılarımda bemröLmsktedir. 

5. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Zirai 
mahsullerin değerlendirilmesinde ve taban fi
yatlarının tesbitindc alınması lâzımgelen ted
birlere dair Başbakandan sorusu ve Tarım Ba
kanı îlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/265) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Zirai mahsul fiyatları ile ilgili iaşağıdaki 
sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak ve 
süratle cevaplandınmasına delâletinizi saygıla-
rınüa^rka ederim. 
- ;-*' -r v y - - -«' • K o n y a M İ U e t v e k i l i 

Vefa Tanır 
«Zirai mahsul taban fiyatlarının zamanında 

ilânı, köylü ve müstahsil vatandaşın mahsulü
nün değer fiyatla satılabilmesi için şarttır. 

Zirai mahsul taban fiyatlarının yetersizliği
ne de süratle çare bulunması zaruridir. Bu ko
nulardaki gecikmeler, yer yer vahim huzursuz
luklara ve istismarlara da yol açmaktadır. 
Köylü ve müstahsil vatandaşın geçim darlığın
dan kurtulması, fiyat politikasındaki başarıya 
bağlıdır. 

Paramızın iç ve dış değerinin düşmesi sebe
biyle, zirai maliyetler yükseldiği halde, ihraç 
fiyatları, döviz kurlarına bağlı olarak, yeter
siz bir seviyede kalmıştır. 

Köylü ve çiftçi yurttaşlarımız arasındaki 
huzursuzlukların önlenmesi ve bütün zirai mah
sullerin değerlenmesi için, gerekli tedbirleri 
derhal alması gereken Hükümet daha ne zamana 
kadar bu konudaki ihma-ü-ni devam ettirecektir? 
Bu konuda ne zaman, ne gibi tedbirler alınacak
tır.» 

T. C. 
v Tarım Bakanlığı 19 .9 .1970 
özel Kalem Müd. 
Sayı : 3064/F-36 

Konu : Sayın Vefa Tamr'ın yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 7 . 1970 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü 7/265-2100/13963 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Sayın Vefa Tamr'ın zi

rai mahsullerin değer fiyatla satılabilmesi için; 
yetersiz taban fiyatlarına çare bulunmasına 
dair, Başbakanlığa tevcih ettiği yazılı soru 
önergesi tetkik edildi: 

I - Çiftçilerimizin emniyetli olarak, yeter 
miktarda ve kaliteli olarak üretimde bulunabil
meleri için, ürünlerini değer fiyatla satabile
ceklerini bilmeleri hiç şüphesiz basta gelen fak
törlerden biridir. 
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n . i- ..1Tn^ ;8 uygun olarak Hükümetimiz son 
•yıllarda oto** . x.., x. , , , 
^"kötetıv- -*S vey"a ı ç t l*ke ' t 'un bakımından yurt 

. . -lisıinde önemli yeri olan tarım ürünîıs-
. için her yıl, taban fiyataîrı tesbit etmekte

dir. Destekleme alımı yapılan ürünler için ilân 
edilen taban fiyatlarının tesbitinde dışardaki 

• pazar fiyatları ile dçteki tüketicinin alım gü
cü bakımından dengeli bir fiyat politikası ta-
Ikibedilmiş ve taban fiyatları daima bir önceki 
yıl fiyatlarının -üstüne çıkarılmıştır. 

II - Bu yıl da önemli mahsullerimizden olan 
pamuk, fındık, kuru üzüm, kuru incir, zeytin
yağı, ayçiçeği tohumu, şeker pancarı, antep 
fıstığı, çeltik ve çiğit için, geçen yıllara oran
la büyük artış gösteren taban fiyatları 'tesbit 
edilerek 10 Ağustos 1970 tarihinde yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır, önümüzdeki yılda bu 
mahsullerimize yenileri de ilâve edilecektir. 

Her yıl artarak tesbit edilen taban fiyat
larına mukabil, iiretimde kullanılan belH başlı 
tüketim maddelerinden gübre, tohum, ziraat 
alet ve malkinalan ile zirai mücadele ilâçları fi
yatlarının artmamasına dikkat 'edilmiş, zaruri 
hallerde ise artışların maliyet artışlarına denk 
asgari nisbette olması sağlanmıştır. 

Ayrıca son para kuru ayarlamasına rağmen 
Zirai Donatım Kurumunca satılan ticaret güb
relerinden di-amonyum fosfat, kompozs ve po-
taslı gübrelerle üre ve potasının ve Ford-Süpsr 
5000 traktörlerinin, ziraat alet ve makinaları 
yedek parçalarının zam yapılmaksızın 1969 yılı 
fiyatları üzerinden satışlarına devam edilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Hhami Ertem 
Tarım Bakanı 

6. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
İstanbul ve Kocaeli'de meydana gelen olaylar
dan dolayı Sıkıyönetim Mahkemesine sevk edi
lenlere dair Başbakandan yazdı sorusu ve İçiş
leri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/268) 

17 . 7 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, yazılı olarak Başbakan 
tarafından cevaplandırılması için aracılığınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Orhan Birgit 

27 . 1 . 1971 Ö : İ 

1. 16 Haziran 1970 olaylarından dolayı, 
istanbul Sıkıyönetim mahkemelerine sevk edi
lenlerin sayısı nedir? Bunlardan kaçı, Hükü
metçe Sıkıyönetim ilânına gerekçe olarak gös
terilen «ayaklanma» ya da içişleri Bakanı ta
rafından T. B. M. M. nde ifade edilen «İhtilâl 
provası» suçlarından; kaçı» «Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununa» aykırı hareket, za
bıtaya mukavemet, müessir fiil, tahrip gibi, 
Türk Ceza Kanununda sayılan eylemlerde ko
vuşturmaya tabi.tutulmuşlardır. 

Kaç sanık tutukludur? Göz altında bulunan
lar var mıdır, sayıları ne kadardır? Tutuksuz 
olarak yargılananların sayıları kaçtır? Sıkı
yönetim Komutanlığınca, Sıkıyönetim bölgesi 
dışına sürülenlerin sayıları kaçtır? 

2. Sıkıyönetim bölgesinde yayından alako-
ımlan gazete ve dergi var mı dır? Varsa isimle
ri nedir? 

3. Sıkıyönetim bölgesinde, Toplu Sözleşme 
süreleri sona eren kaç işyeri bulunmaktadır? 
Bunların yeni Toplu Sözleşme görüşmeleri yap
masına komutanlık izin vermekte midir? İzin 
verilmiyorsa, artan hayat pahalılığı koşulları 
karsısında, bu işyerlerinde çalışanların ücret
leri ve sosyal hakları bakımından bir tedbir 
alınması için Hükümetçe ne düşünülmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 1. D„ 2. 206581 

Konu : Ankara Milletvekili 
Orhan Birgit'in soru önergesi. 

8 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa gönderilen 1 . 8 . 1970 

tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü 7/268. 2153/14401 sayılı yazınız. 

15 - 16 . 6 . 1970 günlerinde istanbul ve Ko
caeli'de vukubulan ayaklanma ve kanunsuz işçi 
hareketlerinden dolayı Sıkıyönetim Mahkemesi
ne sevk edilenlere dair Ankara Milletvekili Sa
yın Orhan Birgit tarafından Sayın Başbakana 
yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması 
uygun görülen yazılı soru önergesi incelenmiş 
ve netice aşağıya dercedilmiştir. 

1. İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesine 588 
kişi sevk edilmiştir. Bunlardan 22 si hakkında 
T. C. Kanununun Devletin şahsiyetine karşı 
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cürümler başlığını taşıyan bapta yazılı 125, 131, 
133, 146, 147, 149 ve 156 ncı madelerdeki cü
rümlerden birini veya bâzılarını işlemek üzere 
aralarında gizlice ittifak edenlere mahsus 
171 nci maddesi uyarınca dâva açılmış, diğer 
553 kişi hakkında da 171 sayılı toplantı ve gös
teri yürüyüşü hürriyeti hakkındaki Kanuna ay
kırı hareket, zabıtaya mukavemet, müessir fiil 
ve tahrik suçlarından kovuşturma yapılmıştır. 

Sıkıyönetim Askerî Mahkemesince, 15 mah
kûmiyet, 2 beraet, 185 kişi hakkında vicahi tu
tuklama, 35 kişi hakkında da gıyabi tutuklama 
kararları verilmiştir. 54 kişi tahliye edilmiştir. 

131 sanık askerî ceza evinde tutuklu bulun
durulmuş, göz altında tutulan olmamıştır. 110 
kişi de "gayrimevkuf olarak duruşmalara gel
miştir. 

* 11 kişi hakkında sıkıyönetim bölgesi dışına 
çıkarılma işlemi yapılmış, bilâhara bunlardan 
3 ü hakkındaki karar geri alınmış olduğundan 
ve J3 si de Kocaeli Mahkemesince tutuklandık
larından bölge dışına çıkarılmaları mümkün 
olamamıştır. Geri kalan 6 kişi ise sıkıyönetim 
bölgesi dışına çıkarılmışlardır. 

2. Sıkıyönetim Komutanlığının 20 . 6 . 1970 
gün ve Ad. Müş. 1970/121 sayılı yazılı ile MA
DEN - İŞ isimli gazete, kışkırtıcı yayınların
dan ötürü 3832 sayılı Kanunun 3/4 ncü madde
si gereğince süresiz olarak kapatılmıştır. Bunun 
dışında her hangi bir yayın organı sansüre tabi 
tutulmamış ve kapatılmamıştır. 

3. Sıkıyönetim bölgesinde Toplu Sözleşme 
süreleri sona eren kaç işyerinin olduğu istan
bul Bölge Çalışma Müdürlüğünden sorulmuş ve 
Toplu İş Sözleşme süreleri sona eren işyerleri
nin bu konuda bilgi verme mükellefiyetleri bu
lunmadığı için gerekli kayıt ve istatistik! ma
lûmatın tutulmadığı bildirilmiştir. Bununla be
raber, Sıkıyönetim Komutanlığının 27.7.1970 
tarihinde yayınladığı 22 sayılı bildirisiyle, sıkı
yönetim bölgesi dâhilinde her türlü toplantının 
yapılabileceği duyurulmuştur. Bu sebeple Top
lu Sözleşme görüşmeleri de serbestçe yapılmış
tır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

7. — Siirt Milletvekili 21. Nebil Oktay'ın, 
Siirt'in su ihtiyacının karşılanması için ne gibi 

tedbirler alındığına dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı. 
(7/271) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Köy işleri Bakan
lığınca cevaplandırılması için delâletlerinizi say-
giyle rica ederim. 

M. Nebil Oktay 
Siirt Milletvekili 

Güney-Doğu Anadolu'nun ve özellikle se
çim bölgem olan Siirt ilinin yıllardan beri bü
yük bir problem olarak çözüm bekliyen su dâ
vası bu yüki kuraklık sebebiyle daiha da içler acı
sı ve insan haysiyeti ve sağlığı ile telif edilme
si güç bir durum almıştır. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun birçok 
illeri gibi, Siirt ili köylerinin de % 90 m sudan 
mahrumdur. Birçok köyler içme sularını kilo
metrelerce uzaktan taşımakta, bu imkândan da
hi mahrum olanlar ise, sağlığa zararlı kuyu ve 
su birikintilerinden istifade ile ihtiyaçlarını en 
iptidai şekilde tatmine çalışmaktadırlar. 

Bu yıl yağmurların azlığı kuyuların da ku
rumasına sebebiyet vermiş, gazetelerin de yaz
dığı gibi, insanların köylerden göç etmesine ka
dar birçok neticeler doğurmuştur. Kuraklığın 
yarattığı bu netice göstermektedir ki, her tür
lü mahrumiyetin içerisinde boğulur hale gelmiş 
bulunan bu bölge insanını, tabiatın değişen 
şartlarından ve en iptidai ve hayati ihtiyaco-
lan susuzluktan kurtarmak en t>üyük zaruret 
olmuştur. 

Bölgenin suya olan bu ihtiyacının Bakanlık
ça bilinmemesine imkân yoktur. Buna rağmen 
köklü hiçbir tedbirin alınmamış ve alınmamak
ta olmasını teessürle karşılıyoruz. 

Yukarda arz ettiğimiz durum karşısında, su
suzluktan büyük ıstırap çekmekte olan halkın 
su ihtiyacının karşılanması için ne gibi tedbir
ler alındığının ve alınacağının acilen bildiril
mesini saygiyle rica ederim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 8 , 1970 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 2159/14480-7-271 sayılı yazı. 
Siirt Milletvekili Sayın M. Nebil Oktay'ın 

Siirt iline bağlı köylerin iomesuyu ihtiyacının 
karşılanması dileğini kapsıyan yazılı soru öner- -
gesi incelenmiştir. 



M. Meclisi B : 42 27 . 1 . 1971- O : 1 

Yurdumttzün en kurak bölgesine dâhil bu
lunan^ Siirt iline 1966 yılından 1970 yılına ka-

c^dar 14 711 000 Tl. sarf edilerek sulu ünite 
adedi 176 dan 327 ye çıkarılmış, suyu yetersiz 
ünite 227 den 201 e ve susuz ünite sayısı ise 
702 den 577 ye düşürülmüş bulunmaktadır. 

Ayrıca 1965 yılına kadar içmesuyu yapılmış 
olan bir kısım ünitelerin tesisleri yeniden ona
rıma tutulmuştur. 

1970 bütçe yılında ise 2 624 000 Tl. sarfı ile 
aynı ile bağlı 152 üniteye yeterli ve sıhhi içme
suyu getirilmesi öngörülmüştür. 

Böylece 1970 yılı sonunda yeterli suyu bu
lunan ünite sayısı 479 a baliğ olacaktır. 

Bununla beraber Siirt iline bağlı ünitelerin 
içmesuyu ihtiyaçlarının 4 yıl içinde tamamen 
karşılanması için 1970 bütçe yılında alınan ted
birler meyanında 6 200 000 Tl. proje keşif 
bedeli Siirt - Merkez - Tillo - Halenza grup köy
leri içmesuyu işinin tamamlanmasına çalışıla
cak, ayrıca 124 t ünitenin etüt raporu tanzim 
edilecektir. ^ 

Güney - Doğu - Anadolu Bölgesinde, hüküm 
süren kuraklık sebebi ile Sürt ili de dâhil ol
mak üzere bölgeye 112 aded arazöz gönderilmiş 
olup ayrıca vilâyetçe köylere içmesuyu temini 
hususunda gerekli tedbirlerin alınması ve istek
lerin zamanmda Bakanlığımıza ulaştırılması hu
susunda Siirt Valiliğine gerekli talimat veril
miştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz eder, saygılar su
narım. 

Turhan Kapanlı 
Köy işleri Bakanı 

8. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İsletme Mü
dürlüğüne bağlı, jeoloji ve sondaj servislerinin 
lağvedileceği haberinin doğru olup olmadığına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı. 

17 . 7 . 1970 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığınca acilen cevaplandırıl
ması için delâletlerinizi saygılarımla rica ede-
;rim,. 

Siirt Milletvekili 
M. Nebil Oktay 

1970 yılı Bütçe müzakerelerinde Güven 
Partisi Grupu adına Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Bütçesiyle ilgili 'könüşm'amcla; Bat
man Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iş
letme Müdürlüğüne bağlı, jeoloji ve sondajlar 
servislerinin lağvedileceğini istihbar ettiğimizi 
ve bu hususta Batman'da münteşir Raman Pos
tası gazetesinde çeşitli haberler intişar ettiği
ni belirtmiş ve Sayın Bakanın, bu haberler hak
kında bilgi vermesini talebetmiştik. Bu talebi
miz üzerine, E akanın cevabi konuşması; her 
iki servisin de lağvının-bahis mevzuu olmadığı, 
bilâkis tevsi cihetine gidileceği merkezinde ol
muştur. 

Sayın Bakanın bu kesin teminatına rağ
men jeoloji servisinin lâğvedildiğini, sondajlar 
servisinin de yakın gelecekte aynı akıbete du
çar bırakılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Jeoloji servisinin Ankara'ya nakledilmesi 
Batman için büyük bir kayıptır. Sondajlar ser
visinin lağvı cihetine gidilmesi halinde ise, bu 
serviste çalışan binlerce işçi kaderiyle başbaşa 
bırakılacak, her türlü mahrumiyetin yatağı ha
linde olan seçim bölgeme en büyük darbe indi
rilmiş olacaktır. Esasen böyle bir tasarrufu Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ekonomik 
gelişmesi ve faydasiyle izah edebilmek de müm
kün değildir. 

Memleket ekonomisinde büyük katkısı ve 
çok önemli rolü olan Batman Petrollerinin ve 
kaderleriyle geçimlerini buna bağlamış vatan
daşlarımızın; inletmenin başında bulunan kişi
lerin hissi hareketlerine terk edilmiyeceklerine 
en az bizim kadar, Sayın Bakanın da inanmak
ta olduğuna şüphemiz yoktur. 

Arz ettiğimiz bu sebepler muvacehesinde; 
jeoloji servisinin lâğvediliş sebeplerinin ve 
Siirt halk efkârında büyük endişelere sebebi
yet vermiş bulunan sondajlar servisinin lağvı 
şayiasının doğru olup olmadığının acele ce
vaplandırılmasını saygiyle rica ederim. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Umumi Münasebetler 

Müşavirliği 
Sayı : 16/1-336, 48739 

Konu : Sürt Milletvekili Sa
yın M. Nebil Oktay'ın yazılı 
soru önergesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür-
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lüğü İ . 8 . 1970 tarih ve 2160/14481-7/272 sa
yılı yazınız. 

Siirt Milletvekili Saym M. Nebil Oktay'ın, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürlüğü, işletme Müdürlüğüne bağlı, Jeoloji 
ve Sondaj Servisinin lağvedileceği haberinin 
doğru olup olmadığına dair yazılı soru önerge
sine ait cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize sunulur. 
Sabit Osman Avcı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Siirt Milletvekili Sayın M. Nebil Oktay'ın 
«Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğüne bağlı Jeoloji 
ve Sondaj Servisinin lağvedileceği haberinin 
doğru olup olmadığına» dair yazılı soru öner-

i gesine ait cevap 
Soru : 1970 yılı Bütçe müzakeresinde Güven 

Partisi Grupu adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesiyle ilgili konuşmamda; Bat
man Ttrkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İşlet
me Müdürlüğüne bağlı, Jeoloji ve Sondajlar 
servislerinin lağvedileceğini istihbar ettiğimiz 
ve bu hususta Batman'da münteşir Raman Pos
tası Gazetesinde çeşitli haberler intişar ettiği
ni belirtmiş ve Saym Bakanın, bu haberler hak
kında bilgi vermesini talebetmiştik. Bu talebi
miz üzerine, Bakanın cevabi konuşması; her 
iki servisin de lağvının bahis mevzuu olmadığı, 
bilâkis tevsi cihetine gidileceği merkezinde ol
muştu. 

Sayın Bakanın bu kesin teminatına rağmen 
jeoloji servisinin lâğvedildiğini, sondajlar ser
visinin de yakın gelecekte aynı âkibete duçar 
bırakılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Jeoloji Servisinin Ankara'ya nakledilmesi 
Batman için büyük bir kayıptır. Sondajlar Ser
visinin lağvı cihetine gidilmesi halinde ise, bu 
serviste çalışan binlerce işçi kaderiyle başbaşa 
bırakılacak, her türlü mahrumiyetin yatağı ha
linde olan seçim bölgeme en büyük darbe indi
rilmiş olacaktır. Esasen böyle bir tasarrufu Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ekonomik 
gelişmesi ve faydasiyle izah edebilmek de müm
kün değildir. 

Memleket ekonomisinde büyük katkısı ve 
çok önemli rolü olan Batman Petrollerinin ve 
kaderleriyle geçimlerini buna bağlamış vatan
daşlarımızın; işletmenin başında bulunan kişi

lerin hissî hareketlerine terk edilmiyeceklerine 
en az bizim kadar, Sayın Bakanın da inanmakta 
olduğuna şüphemiz yoktur. 

Arz ettiğim bu sebepler muvacehesinde; jeo
loji servisinin lâğvediiiş sebeplerinin ve Siirt 
halk efkârında büyük endişelere sebebiyet ver
miş bulunan sondajlar servisinin lağvı şayiası
nın doğru olup olmadığının acele cevaplandırıl
masını saygiyle rica ederim. 

Cevap : Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı Genel Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğüne 
bağlı jeoloji ve Sondaj servislerinin lağvı konu
su olmayıp, aksine bu hizmetlerin Türkiye ça
pında daha geniş ölçüde ve daha müessir bir 
şekilde yürütülmesi için merkezî bir organizas
yon içinde birleştirilmeleri saptanmış bulun
maktadır. 

Bu itibarla da Batman Bölge Müdürlüğün
deki Jeologlar ve Sondaj mühendisleri merkeze 
tâyin edilmiş, ancak bu servislerde -çalışan di
ğer personel ve işçiler için her hangi bir tasar
rufta bulunulmamıştır ve halen de Batman 
Bölge Müdürlüğündeki işyerlerinde çalışmaları
na devam etmektedirler. 

9. — Afyon Karahisdr Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, bir gazetede yayınlanan yazıya gö
re, tasfiye haline geçen yedi bankadan, Merkez 
Bankasınca dağıtıldığı bildirilen paradan, han-
giler'inin ne miktarda istifade ettiğine dair 
sorusu ve Maliye Bakanı Mesut Erez'in yazdı 
cevabı. (7/273) 

21 . 7 . 1970 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile arz ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. 5 . 8 . 1969 tarihli Cumhuriyet Gazete
sinde yayınlanan bir yazıda zamanın Maliye 
Bakanı Sayın Cihat Bilgehan tarafından açık
lanan ve tasfiye haline geçen yedi bankaya 
Merkez Bankasınca dağıtıldığı bildirilen 269 
milyon Tl. fondan, hangi bankalar ne miktar
larda faydalanmışlardır? 

2. Tasfiye haline geçen bu yedi bankanın 
1965 yılı aktif hesaplarında görülen tahsil edi
lemedikleri anlaşılan 350 milyon Tl. alacakla-
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rmdan 100 000 TL sı ve daha yukarı borçlu
lar kimlerdir? 

3. 153 sayılı Kanuna göre bankalarda top
lanan mevduatın binde yarımı oranındaki fon
ların 1969 yılı sonundaki miktarı nedir? 

4. Bankalara yapılan yardımların alacaklı 
bakiyeleri Merkez Bankası bültenlerinde gös
terildiği 'halde bu fonda toplanan paralar ne
den gösterilmemektedir? 

5. Bankalardaki mevduatın binde yarımı 
oranındaki fonlar, tahakkuk eden zararları kar-
şılıyamadığı gerekçesi ile bu fonların binde iki 
veya üç oranında yükseltilmesi düşünülmekte 
midir? 

6. Özel sermaye bankalarının kötü niyetli 
idarecilerinden dolayı tasfiyeye meobur kala
rak zararlarını Devletin Merkez Bankasının 
emisyonları* ile karşılaması hukuk kurallarına 
uygun mudur? 

7. 153 sayılı Kanunun değiştirilmesi, vazi
fesini kötüye kullanan özel banka yöneticileri 
için ağır cezayı müeyyideler düşünülmekte mi
dir? 

8. Devlete az vergi ödemek için bankalar 
fazla masraf (Reklâm v. s.) yapmaktadırlar. 
Bu tip masrafları önliyecsk bâzı tedbirler ge
rekli midir, 

9. 6302 sayılı Gider Vergisi Kanununun 
28 nci ve 30 ncu maddelerine - aykırı olarak 
özel sermaye bankaları müşterilerden faiz ve 
komüsyonlarmm % 20 sini Gider Vergisi olarak 
tahsil etmişlerdir, halkımızı yüksek faiz öde
meye mecbur eden bu hatanın giderilmesinde 
ilgili •bakanın fikri nedir? 

10. Hali hazırda yüksek olan faiz oranla
rını düşürmok için Hükümetin bâzı tedbirler 
alması düşünülmekte midir? 

11. 1969 Kalkınma Programında kanunlaş
ması öngörülen bankalarla ilgili kanunlar çık
madığına göre neden plâna uyulmamıştır? 

1. 'Sanayi Bankası A. S.) 
2. Esnaf Kredi Bankası A. Ş.) 
3. T. Birleşik Tasarruf ve Krd. B, 
4. Tutum Bankası A, B. 
5. Duğııbank A. Ş. 
6. •Raybaıık T. A. Ş. 
7. T. Kredi Bankası 

27 . 1 . 1971 O : 1 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 16 . 10 . 1970 

Hazine Genel 
Müdürlüğü ve 

Milletlerarası iktisadi 
işbirliği Teşkilâtı 

Bankacılık. Şb. 
Sayı : 52180 - 44 - 49871 

Konu : Afyon Karahisar Milletvekili 
(Süleyman Mutlu'nıın tedricen tasfi
yeye tabi tutulan bankalarla ilgili 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 8 . 1970 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 7 - 273 - 2169/14583 sayılı yazınız. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu tarafından Bakanlığımızca yazılı 
olarak cevaplandırılması isteği ile verilen ted
ricen tasfiye halindeki bankalarla ilgili yazılı 

,soru önergesi cevabı iki nüsha olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Erez 

Maliye Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu'nun tasfiye halindeki bankalarla 
ilgili yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru önergesinde yer alan hususların ce
vabı sırasiyle aşağıda arz olunmuştur. 

1. Bankalar Kanununa ek 153 sayılı Ka
nun gereğince T. C. Merkez Bankası nozdinie 
tesis olunan bankalar tasfiye fonundan, Mer
kez Bankasınca fona verilen avanslardan da 
yararlanmak suretiyle, tedricen tasfiye (halin
deki 7 bankaya aşağıdaki miktarlarda tahsis
ler yapılmıştır. 

21,3 Milyon Tl. 
40,7 » » 
29,- » » 
21,3 » » 

135,5 » » 
59,7 » » 
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2. Tasfiye halindeki bu bankaların, aktif 
hesapları arasında, tahsili takibedilen alacak
lar arasında 100 bin Tl. ve bunun üstünde 
(borçlu olanların isimlerinin bildirilmesi, Ban
kalar Kanununun 74 ncü ncü maddesi hük
mü yönünden foanlka ve müşteri sırlarının açık
lanması mahiyetinde olduğu ve kanunen suç 
sayıldığından cevaplandırılması müminin gö
rülmemektedir. 

3. 153 sayılı Kanuna göre tesis olunan 
Bankalar Tasfiye Fonu hesabına, Aralık 1989 
sonuna * kadar, bankaların tasarruf ve ticari 
mevduat toplamlarının binde yarımı nispe
tinde yatırdıkları paraların toplamı 54,5 
milyon Tl. dir. 

4. 153 sayılı Kanun gereğince, fon mev
cudunun maksadı temine yetmemesi halinde 
Merkez Bankasınca fona avans verilmekte ve 
(bu-'' avansların fonda biriken paralarla mahsup 
suretiyle tasfiyesi cihetine gidilmektedir. 

kapılan bu mahsup işlemleri dolayısiyle, 
Merkez Bankası bültenlerinde, bankaların fona 
yatırdıkları binde yarımlar tutarı yer alma
makta ve Merkez Bankasının fondan alacağı 
görülmektedir. 

5. Tasfiye fonuna, bankaların tasarruf ve 
ticari mevduat toplamlarının binde yarımı 
nislbetinde yatırdıkları paraların tasfiyenin ge
rektirdiği tediyeleri karşılamaya halen ye
terli olmaması, oldukça kısa bir devrede 7 ban
kanın tedricen tasfiyeye tabi tutulmasından 
ileri gelmiştir. 153 sayılı Kanunla mevzuatı
mıza getirilen tedricen tasfiye sisteminin ıslahı 
yönündeı çalışmalar mevcuttur. 

6. 153 sayılı Kanunda, tasfiye sonunda 
ortaya çıkacak nihai vs katı açığın, normal 
kaynağı bankaların yatırdıkları paralardan 
ibaret olan bankalar tasfiye fonundan karşı
lanacağı hükme 'bağlanmıştır. Böylece tedri
cen tasfiyeye tabi tutulan bir bankanın zarar
larının yine bankalarca karşılanması gayesi 
güdülmüştür. 

Ancak, bu gibi bankaların aktiflerinin 
tasfiyesi ve bu yoldan ödemelerini yapaibile-"" 
cek nakdi imkâna kavuşması zamana bağlı 
bulunmaktadır. 

Bu sebeple, ilk plânda ödemesi gereken 
mevduat ve diğer taahhütlerinin karşılanma
sında gecikmeye meydan verilmemek ve böy

lece halkın bankalara güvenini sarsmamak 
(bakımından kanunda Merkez Bankasınca fona 
avans verilmesi imkânı da öngörülmüştür.^ 

7. Bankalar Kanunu hükümlerine aykırı 
harekette bulunan banka idarecileri hakkın
da verilecek cezalar ilgisine göre yine bu ka
nunda tâyin edilmiştir. 

Bankalar Kanununa ek bir kanun olan 153 
sayılı Kanunu Bankalar Kanununun sistemi 
içerisinde mütalâa etmek gerekir. Bankalar 
Kanununun sistemi dışında özel müeyyideler 
düşünmek mümkün değildir. 

8. Bankaların reklâm ve propogancla mas
raflarının tesbiti, Bakanlığımızın bankalar 
üzerinde haiz olduğu murakabe kapsamı dı
şında kalan bir husustur. 

Bu hususta Türkiye Bankalar Birliği mes
leki bir tesanüt içerisinde gerekli tanzim ka
rarları almak yetkisini haizdir. 

Türkiye Bankalar Birliğinin bu istikâmet
teki kararları Bakanlığımızca da olumlu karşı
lanmaktadır. 

9. 6802 sayılı . Gider Vergileri Kanunu" 
nun 28 nci maddesinde, «Banka ve sigorta şir
ketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış 
oldukları bütün muameleler dolayısiyle kendi 
lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden 
veya hesaJben aldıkları paralar banka ve si
gorta muameleleri vergisine tâbidir...» ve 
30 ncu maddede de «Banka vo sigorta mua
meleleri vergisini banka ve bankerlerle si
gorta şirketleri öder» denilmektedir. 

IBu hükümler gereğince, banka ve sigorta 
muameleleri (Gider) vergisinin mükellefi baş
kadır. Ancak gider vergileri vasıtalı bir vergi 
olması itibariyle bu vergilerin intikallilik 
vasıflan icabı mükelleflerden ( müşterilerine 
aksettirilmeleri tabiîdir. 

Bu nedenle bankalarca, bu vergilerin kredi 
sahiplerinden alınması yolunda yapılan iş
lemlerde kanuna aykırı bir cihet bulunma
maktadır. 

10. Banka kredilerinde uygulanacak faiz
ler ekonominin icaplarına göre gözden ge
çirilmiş ve 1 Eylül 1970 tarihinden geçerli 
olmak üzere 10 . 8 . 1970 tarihli Resmî Ga:«-
tede yayınlanan 7/1100 sayılı kararname ila 
yeniden tesbit olunmuştur. 

Ayrıca, 7/1118 sayılı kararname ile de, 
banka kredilerinin ekonomik gelişme hedefle-
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rine yönelmesini teminen teşviki - öngörülen 
sahalara açılacak kredilerde faizin, olumsuz 
etkilerini önlemek gayesiyle miistakrize kay
nağı bütçeden sağlanan fondan faiz farkı öden
mesi sistemi getirilmiştir. 

11. 19G9 programında bankalarla ilgili 
olarak yer alan kanunlar üzerindeki çalışma^ 
lar öncelik sırasına göre peyderpey ikmal 
edilmektedir. Bunlardan Merkez Bankası ile 
alâkalı tasarı, Türkiye Eüyük Millet Mecli- -
sinde 14 . 1 . 1370 tarihinde kabul edilerek ka
nunlaşmıştır. Daha önce Özel Yatırımlar_ 
Bankası kurulması konusunda hazırlanan ta
sarı ise, İkinci 'Beş Yıllık Plân hedeflerine 
uygun olarak gözden geçirilmiş ve yeni bir 
hüviyetle ihracat ve «kalkınma barkası halin
de tasarı çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Ti
cari işletmenin ^bankalarca teminat olarak ka
bulüne cevaz v<?ren Ticari işletme Rehni ka
nun tasarısı yasama organında komisyonlarda 
görüşülmektedir. . Çek kullanımını yaygın 
hale getirmek Imıaciyle ilgili mevzuatın dü
zenlenmesi, Ceza Kanununda karşılıksız çek 
tanziminin müeyyide altına alınmasını gerekli 
kılmıştır. Bu konuda hazırlanan tasarı Mil
let Meclisi Adalet Komisyonunda görüşülmek
tedir. 

Bankalar Kanunu ile ilgili çalışmalar ise 
devam etmektedir. 

10. — TJşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak 
ili hudutları idinden geçmekte olan Banaz çayı 
ile Gediz çayı üzerinde sulama tesisleri yapılma
sına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan 
Kapanh'nın yazılı cevaln (7/275) 

25 . 7 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki önergemin Sayın Köy işleri Ba
kanı tarafından, yazılı olarak cevaplandırılma
sını müsaadelerinize saygıyla sunarım. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

1. — Uşak Banaz çayının yatağına alınma
sında ve etrafına sulama tesislerinin kurulma
sında birçok bölgesel ve ulusal yararlar bulun
maktadır. Zira her yıl ilkbahar aylarında ta
şarak Banaz, 'Sivaslı, Karahalh ilçe ve köyle
rinde can ve mal kaybına sebebolmakta; ayri-
ca binlerce dönüm arazi sular altında kalmak

tadır. Yatağına alınmak suretiyle her yıl tek
rar eden bu zararlar önlenecek; ayrıca yapıla
cak sulama tesislerinde adı geçen ilçe köyleri
nin önemli kısmı büyük faydalar sağlıyacaktır. 

2. — Yine Gediz Çayı üzerinde yapılacak 
sulama tesislerinde Gediz, Uşak Merkez, Eşme 
ve devamı ilçe ve köyleri faydalanacaktır. 

3. — Ulubay deresi yaz - kış akan bir çay 
niteliğindedir. Temizlendiği ve disiplin laltma 
alındığı takdirde Uşak Merkez ve Ulubey Mer
kez ve köyleri geniş çapta faydalanacaktır. 

4. — Sivaslı Kuruçayın disiplin altına alın
ması her yıl doğan tehlikeleri önliyecektir. 

5. — Eşme - Yeleğen ve Yeşilkavak deresi
ne yapılacak az bir masrafla büyük faydalar 
sağlanacaktır. 

6. — Banaz - Comburt ovasının sulanması, 
uzun zamandır üzerinde durulan bir konudur. 
Fakat henüz uygulamaya geçilmemiştir. Çoka-
ran suyu üzerinde yapılacak bir tesisten Çam-
su, Ayrancı, Küçükler ve Baltah köyleri fay
dalanacaktır. 

Yukarda 6 madde halinde sunulan ve her 
biri büyük önem taşıyan konular üzerinde du
rulmasını ve sonuçlarından bilgi verilmesini 
saygı ile öneririm. 

T. C. 26 . 9 . 1970 
Köy İşleri Bakanlığı 

Topraksu Genel Müdürlüğü 
Birinci Daire Başkanlığı 
Şb.Md.Ep/11-64-0/1511 

87670 
Konu : Uşak Millet
vekili Âdil Turan'm 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü) 
ilgi : 1 . 8 . 1970 tarih ve 7/275 - 2198/14740 

sayılı yazı : 
Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'm, Uşak 

ili sulama ve taşkın konusundaki yazılı soru 
önergesi tetkik edilmiştir. 

1. — Uşak, Banaz, Sivaslı, Karahalh ilçe 
ve köylerinde can ve mal kaybına sebebolan 
Banaz çayı taşkınlarının önlenmesi konusu, 
7457 sayılı Kanunun kapsamı dışında olup, 
mevzu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
(DSİ Genel Müdürlüğü) ile ilgili bulunmakta
dır. Adı geçen köylere sulama suyu temin edil-
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mesi konularının istikşafı kademede etüdedil-
mesi programa alınmıştır. 

2. — Gediz çayından sulama suyu temin 
edilmesi ile ilgili konuların 7457 sayılı Kanuna 
göre istikşafi kademede etütleri yapılmak üze
re programa alınmıştır. 

3. — Ulubey deresi mecrasının temizlenme 
mevzuu, 7457 sayılı Kanunun kapsamı dışında 
kalmakta olup, konu Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı (DSİ Genel Müdürlüğü) ile ilgili 
bulunmaktadır. 

4. — Sivaslı Kuruçay'ın 'disipline edilme işi 
de Topraksu mevzuatı dışında olup, konu Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını ilgilendirmek
tedir. 

5. — Eşme - Yeleğen ve Yeşilkavak derele
rinden istifade imkânları araştırılmaktadır. 

6. — Uşak - Bana?; - Comburt ovasının Ço-
kuran deresinden sulanmasını temin maksadiy-' 
le, teşkilâtımızca gerekli proje hazırlanmış ve 
adı feçen proje, 1967 yılı yatırım programına 
alındığı halde Kütahya ve Uşak illerine ait Er-
doğmuş, Gümele ve Dörtdeğirmen köyleri ara
sındaki hukukî anlaşmazlık nedeni ile tatbika
ta intikali mümkün olamamıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turhan Kapanh 

Köy İşleri Bakanı 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir sendika başkanının- polis tarafından dövül
me iddiasının doğru olup olmadığına dair soru
su ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/277) 

25 . 7 . 1970 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 . 1 . 1971 O : 1 

doğru mudur? Doğru ise Anayasayı ve kanun
ları çiğniyerek hakaret ve dayak atma ve sen
dika hürriyetini ihlâl suçlarını işliyenler hak
kında ne gibi kanuni ve idari işlem yapılmıştır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 28 . 10 . 1970 
Şube : 1. D. 2. 

204039 
Konu : İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in yazılı soru öner
gemi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 8 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/277 - 2210/14817 sa
yılı yazınız. 

Türkiye Kapı ve Kalorifer İşçileri Sendikası 
Genel Başkanı Ali Samet ile kapıcı Ali Yalçm'-
m polis karakolunda dövüldükleri ve hakarete 
uğradıklarına dair İstanbul Milletvekili Sayın 
Reşit Ülker tarafından Bakanlığımıza yönel
tilen yazılı soru önergesi incelenmiş ve netice 
aşağıya dercedilmiştir. 

Ankara Maltepe Gençlik Caddesi Kızılcık 
Sokak 14/4 sayılı yerde oturan ftelhiye Akıncı 
adındaki bir ka:lm, 21 . 7 . 1970 günü Çankaya 
Emniyet Amirliğine müracaat ederek; apart
manlarında kapıcı olarak çalışan Ali Yalçın'-
in 19 ..7-.1970 gününden itibaren başlattığı 
grev dolayısiyle, apartman sakinlerine gelen 
suların verilmesine mâni olduğunu, bu sebeple 
kapıcıyla münakaşa ettiklerini ve bu münaka
şaya Sendika Eaşkanı Ali Samet'in de katıla
rak kendisine ağır şekilde hakaret ettiklerini 
şikâyet etmiştir. 

Ayrıca, sucu Hasan Büyük de., apartmana 
getirdiği suların dairelere dağıtılmasına engel 
olmak suretiyle, ticari faaliyetini tahdidettiği 
için kapıcı Ali Yalçm'dan şikâyetçi olmuştur. 

Adları geçen şahıslar karakola getirilmiş
ler ve haklarında düzenlenen tahkikat evrak-
lariyle birlikte aynı gün Cumhuriyet Savcılığı
na gönderilmişlerdir. 

Kapıcı Ali Yalcın ve Sendika Başkanı Ali 
Samet'in polis karakolunda dövülmedikleri ve 
kendilerine hakaret edilmediği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

Aşağıdaki sormun içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
Bir basın toplantısında, birkaç gün önce 

Türkiye Kapı ve Kaloriler İşçileri Sendikası 
Genel Başkanı Ali Samet ve kapıcı Ali Yalçm'-
m polis karakolunda dövüldükleri ve hakarete 
uğradıkları iddia edilmiştir. Bir sendika Genel 
Başkanının bu sıfatıyla işçinin hakkını arama
sı sırasında böyle bir tecavüze uğramış olması, 
sendika hakkının ağır bir ihlâlidir. Bu iddia 
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12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzuner'-
in, Trabzon Çaykara ilçesinde lise öğretiminin 
1970 - 1971 ders yılında başlatılıp başlatümıya-
cağına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/278) 

24 . 7 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini saygılarımla rica ederim. 

Ali Rıza Uzuner. 
Trabzon 

Trabzon - Çaykara ilçesi, ilin en fakir böl
gelerinden biridir. Geçim şartları ve imkânları 
yetersiz bulunan bölge sakinleri hayatlarını il 
dışında kazanmak gayreti içindedirler. Elveriş
siz şartlar dolayısiyie bölge halkı çocuklarını 
eğitebilmek için büyük bir gayret ve fedakârlık
la çalışmaktadır, istikballerini tahsile bağlı gö
ren bu vatandaşlarım|zın gayreti ve Millî Eği
tim Bakanlığının yakın destek ve anlayışı ile 
ilçe dâhilinde, biri Çaykara merkezinde olmak 
üzere; Ataköy (Sinek), Uzungöl ve Dernek'de 
toplam olarak dört ortaokulda eğitim yapılagel-
mektedir. 

Ancak, ortaokul üstü öğretim müesseselerine 
çok fakir olan birçok istidatlı gencin devam et
me olanakları mevcut değildir. Bu bakımdan 
geçen yıl öğretime açılan ve lise olarak da fay
dalanılması mümkün ve yeterli bulunan Yeni 
Çaykara Ortaokulunun 1970 - 1971 ders yılında 
lise olarak öğretime açılması zaruret haline gel
miştir. Bu arzu bütün Çaykaralılar tarafından 
paylaşılmakta ve gerçekleştirilmesine İsrarla in
tizar edilmektedir. 

Lise açılma şartları uygun olan Çaykara'da 
önümüzdeki ders yılı içinde lise öğrenimine baş
lanılıp başlanılmıyacağınm tarafıma bildirilme
sini rica ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 8.9.1970 

Sayı : 215 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 1 . 8 . 1970 tarih ve 7/278 - 2211/14814 
sayılı yazılarınız. 

'Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner tara
fından verilen TraJbzon Çaykara ilçesinde lise 

Öğretiminin 1970 - 1971 ders yılında başlatılıp 
başlatılmıyacağına dair yazılı* soru Önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakam 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzuner ta-
rafm'dan verilen TraJbzon Çaykara ilçesinde lise 
öğretiminin 1970 - 1971 ders yılında başlatılıp 
başlatılmıyacağına dair yazılı soru önergesi ile 

ilgili cevabımız. 

1970 - 1971 öğretim yılında yeniden açılacak 
okullar konusunda Bakanlığımız imkânlarının 
tesbiti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
Sonuç alındığında düzenlenecek cetvel Başba
kanlık Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığına 
sunulacaktır. 

Bu arada, Trabzon Valiliğince teklif edilen 
Çaykara Ortaokulu binasında lise açılması hu
susu üzerinde de gerekli araştırma ve inceleme
ler yapılarak bir karara varılacaktır. 

13. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Gaziantep Devlet Hastanesine montaj 
edilmek üzere gönderilen röntgen cihazının ne 
zaman hizmete gireceğine dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın ya
zılı cevabı (7/279) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soruların Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi derin sayglarımla dile
rim. 

24 . 7 . 1970 
Gaziantep 

Şinasi Çolakoğlu 

1. Gaziantep Devlet Hastanesine montaj 
edilmek üzer1© gönderilen yüksek amperli rönt
gen cihazı ne zaman hizmete girecektir? 

2. Bu hastaneye bir röntgen mütehassısı 
doktor ile Kilis Devlet Hastanesine bir kadın 
hastalıkları mütehassısı sağlanabilecekmidir. 
Sağüanabilecekse bu kaç yılda mümkün olabile
cektir? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 27 . 8 . 1970 

Bakanlığı 
Bakan 
3219 

Konu: Gaziantep Milletve
kili Sayın Şinasi Çolakoğ-
lu tarafından verilen ya
zılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 1 . 8 . 1970 tarih, Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü: 7/279-2212/14837 sayılı 
yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'mün 
ilgi yazınız ekindeki 24 . 7 . 1970 tarihli soru 
önergesine karşılık cevabım ekte sunulmuş
tur. 

Arz- ederim. 
Saygılarımla. 

,3' Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yaddım Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Sayın Şinaısi Çolak-
toğlu'inuin yazılı soru önergesine cevabim. 

Soru: Gaziantep Devlet Hastanesine montaj 
(edilmek üzere gönderilen yüksek amperli rönt
gen cihazı ne zaman hizmete girecektir? 

Cevap: Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile ital
ya'da Generay firmasından satın&lınarak Gazi
antep Devlet Hastanesine monte edilmiş bulu-

'- * aan Ib^^c^aaıı^fcâzı parçalarının njoksân oldu-
^-" ğû, aâî^üflffşfl^fipmasılnldan temimi için Devlet 

Malaenra Ofisi Genel Müdürlüğünden talepte 
(bulunulmuştur. Parçalar temıiın edilir edilmez 
mezkûr cihaz faaliyete geçirilecektir. 

'Soru: Bu hastaneye bir röntgen mütehassısı 
doktor ile Kilis Devlet Hastanesine bir kadın 
hastalıkları mütehassısı sağlanabilecek midir. 
Sağlanabilecekse bu kaç yılda mümkün olabile
cektir? 

Cevap: Gaziantep Devlet Hastanesi Röntgen 
mütehassıslığı ile Kilis Devlet Hastanesi Nisai
ye Mütehassıslığına ilk imkânda ve isteklisi ha
linde tâyin yapılacaktır. 

t;,v.. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanı 

1;,:;c. -̂1 — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oglu'nun, Kilis ilçesinde yapılmış bulunan ka-

I pah spor salonuna dair sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/281) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Gençlik ve Spor Ba

kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
i delâletlerinizi derin saygılarımla dilerim. 

22 . 7 . 1970 
Gaziantep Milletvekili 

Şinasi Çolakoğlu 

1. Kilis ilçesinde yapılmış bulunan Kapalı 
Spor Salonu kaç liraya mal olmuştur. 

2. Bina hangi tarihte bitmiştir? Spor Salo
nunun memur ve hizmetli kadrosu tamam mı
dır? Bunlara gerekli personel atanması yapıl
mış mıdır? . 

3. Bugüne kadar kaç sportif çalışma yapıl
mıştır? Yapılmamışsa sebebi nedir? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 17 . 8 . 1970 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
I Sayı : 3120 

Konu: T. 29. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

I Saym Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun 
7/281 - 22 . 7 . 1970 tarihinde Millet Meclisi 

I Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesi mad
deleri sırasiyle aşağıda cevaplandırılmıştır. 

\ . 1. Kilis ilçesinde yapılmış bulunan kapalı 
I ®por salonu için şimdiye kadar - 10 nolu hake-

dişle - (3 430 294,45) Tl. sı ödenmiş bulunmak
ta olup; mezkûr 'inşaatın kesin hesapları henüz 
ikmal edalmsdiğindan not maliyet kesin olarak 
bdlinmeımektedir. 

2. Kapalı Spor Salonunun geçioi kabulü 
1 . 6 . 1969 tarihi itibariyle 14 . 11 . 1969 da 
yapılmış ise de, kabul heyetince tesbit edilmiş 
bulunan kusurlu ve noksan islerin ikmali için 
30 . 1 . 1970 tarihine kadar müddet verilmiş ve 
noksanları ikmal edilen tesis 4 . 6 . 1970 tari
hinde Bölge Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

Sr)or salonuna 1 memur ve 3.müstahdem 
atanmış olup bu personel 2 aylık bir eğitime ta
ba tutularak ihtiyaca cevap verebilecek duruma 

I getirilmiştir. 
I Personele ihtiyaç zuhurunda Gaziantep Böl-
j ge Başkanlığınca gerekli atamaların yapılması 
I her zaman mümkündür. 
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3. 4 . 6 . 1970 tarihinde 'bölgeye teslim 
edilmiş bulunan Kilis Kapalı Spor Salonunda 
mevsimin ölü mevsim olması hasebiyle her han
gi bir sporatif hareket yapılmamış olmakla be
raber, Ağustos ayında açılış ve sporatif hare
ketlerin programlaştırılması için çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
tsmet Sezgin 

Gençlik ve Spor Bakanı 

15. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Türkiye'de tarımsal araştırma yapan 
enstitülere dair sorusu ve Tarım Bakam llhami 
Ertem'in yazılı cevabı (7/282) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yafeılı soruların Tarım Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerimizi 
derin saygılarımla dilerim. 

22 . 7 . 1970 
Gaziantep Milletvekili 

Şinasi Çolakoğlu 

1. Türkiye'de tarımsal araştırma yapan ens
titülerin kuruluş tarihi nedir? Bugüne kaıdar 
'harcanan para toplamı nedir? 

2. Gaziantep, Bölge Bağ - Bahçe Enstitüsü, 
'hangi tarihte kurulmuştur? Bugüne kadar kaç 
orijinal araştırma yapılmış ve bunlar yayınlan
mış mıdır? Yayınlanmış ise nerelerde yayınlan
mıştır? 

3. Orijinal bir araştırma mevcutsa kaça 
malolmuşıtur? Bölge ne ölçüde yararlanmıştır? 

4. Tarımsal gelişmeye, bu araştırmaların 
bir katkıda bulunduğuna bakanlığınız kaani mi
dir? , 

5. Gaziantep bölgesinde, zeytincilik üzerin
de bir araştırma çalışması yapılmış, mıdır? Eğer 
yapılmamış ve Bornova Zeytincilik Enstitüsün
den yararlanılma yoluna gidilmişse yukardaki 
soruların, Bornova Zeytincilik Araştırma Ens
titüsü için de cevaplandırılmasını dilerim. 

T. C. 
Tarım: Bakanlığı 

özel Kalem Md. 
ISayı : 38/688-100547 

10 . 1 1 . 1970 

Konu : Sayın Şinasi Çolakoğlu'nun yazılı 
soru önergesi, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 8 . 1970 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/282-2215/14334 sayılı yazıları. 
Tarımsal araştırmalar hakkında Gaziantep 

Milletvekili Sayın Şinasi Çolakoğlu"nun yazılı 
soru önergesi tetkik edildi : 

1. A) Tarımsal Araştırma ve Deneme mü
esseselerinin isimleri ile 'kurulduğu iller ve ku
ruluş yılları ekli listede gösterilmiştir. 

B) Tarımsal Araştırma müesseselerimizin 
evvelki yıllardaki araştırma masrafları bütçe 
formülü uyarınca genel giderlerden yapılmakta 
olduğundan eski yıllara ait net araştırma gider
lerinin tesbit edilmesine imkân bulunmamakta
dır. Son yıllarda tatbik edilmekte olan bütçe 
formülüne göre toplam araştırma ve deneme 
giderleri aşağıda gösterilmiştir : 

Yılı 

1968 
1969 

Miktarı 

12 721 312 
12 628 150 

2. A) Gaziantep Bölge Bağ - Baihçe Araş
tırma Enstitüsünün kuruluşuna 1937 yılında lü
zumlu arazisinin istimlâki ile başlanmış ve 1941 
yılında «Fıstık istasyonu» olarak faaliyete geç
miş ve bilâhara : 

1945 yılında «Bahçe Kültürleri istasyonu» 

1952 yılında «Bahçe Kültürleri ve Ziraat Sa
natları istasyonu» 

1955 yılında «Zirai Araştırma Enstitüsü» 
1965 yılında ise son olarak «Bölge Bağ - Bah

çe Araştırma Enstitüsü ismini alarak halan bu 
ad altında çalışmalarına devam etmektedir. 

B) Bu müessesemizde üretim, deneme ve 
eğitim hizmetleri dışında halen uzun vadeli ol
mak üzere 28 aded anaproje üzerinde çalışıl
makta olup bunlardan 4 proje kesin olarak ne
ticelenmiş ve yayınlanmak üzere hazırlıklara 
başlanılmıştır. Alınan neticeler bir taraftan ya
yım teşkilâtımız vasıtasiyle çiftçilerimize intikal 
ettirilmektedir. 

3. Acil ihtiyaçları karşılamak üzere ela alı
nıp neticelendirilmiş olan dört proje şunlar
dı^ : 

1. Türkiye'de yabani ve kültür fıstıklarının 
tesbiti, 

2. Antep fıstıklarında döllenme biyolojisi. 
nin tesbiti, 
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3. Ühraçjlık Dımışkı üzümlerinde budama 
şeklinin tesbiti, 

4. ıGüney - Doğu bölgesi zeytin çeşitleri po-
moloj ilerinin tesbiti ve çeşit seleksiyonu. 

Müşterek kullanılan eleman, vasıta, malze
me gibi giderler dışında bu projelere 70 000 
TL. oivarında para sarf edilmiştir. 

4. Tamamiyle bölgenin acil ihtiyaçlarına 
cevap verecek olan, neticelenmiş ve tatbikatına 
geçilmiş olan bu projelerin bölgenin kalkınma
sına katkıda bulunmakta olduğu tabiîdir. 

Nitekim fıstıkların döllenme biyolojilerinin 
tetkiki ile erkek ve dişi türlerin ve yabani ile 
kültür çeşitlerinin tesbiti saba, verim ve kali
te bakımından büyük inkişaflar sağlamış bu
lunmaktadır. 1950 yıllnda 54 930 hektar oUan 
Antep Fıstığı alanı 1969 yılında 173 ÛOO hek
tara ulaşmıştır. 

Zeytin ve üzümdeki araştırmalar da verim 
ve kalite artışı bakımından faydalı olmakta
dır. 

6. Bu bölgede Zeytincilik üzerinde de araş
tırmalar yapılmaktadır. Üzerinde çalışılan baş
lıca zeytincilik projeleri şunlardır : 

A) Yabani yumrularla zeytin üretimi, 

B) Pomolojik araştırma ve çeşit seleksi
yonu, 

!0) Fırat vadisi salamuralık zeytin çeşitleri 
üzerinde pomolojik araştırmalar ve çeşit selek
siyonu, 

D) Güney - Doğu zeytinliklerinde enikle
me sebeplerinin araştırılması, kendine kısır ve 
dölleyici çeşitlerin tesbiti, 

E) Güney - Doğu bölgesi zeytin çeşitlerin
de biametrik araştırma ve çeşit seleksiyonu, 

F) Yabani yumrulardan elde edilen anaç
lara, önemli standart çeşitlerimi aşılanarak afi-
nite ve adaptasyon neticelerinin araştırılması 

G) Türkiye Zeytinyağlarının tesbiti. (Bu 
proje Eg« Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve 
Bornova Zeytincilik Enstitüsü ile müştereken 
yürütülmektedir.) 

Bingilerinize saygılarımla arz ederim. 

İlhamı Ertem 
'Tarım Bakanı 

Tarımsal Araştırma ve Deneme müesseseleri ve kuruluş yılları 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
8. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
10. 
17. 
18. 

Müessesenin adı 

Zirai Araştırma Enstitüsü 

» » » 
Zirai. Araş. ve introdüksiyo v. Merkezi 
Zirai Araştırma Entitüsü 
Buğday Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Tohum Islah ve Deneme İstasyonu 

» » » » 
» » » » 

Zirai Araştırma Entitüsü 
Deneme Tarlası Şefliği 
Bölge Çeşit ve Den. İşleri M d. lüğü 
Çayır Mer'a Yem Bit. ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Mü
dürlüğü 
Tohum Üret. ve Zootekni Deneme İst. 

ili 

Ankara 
Antalya 
Diyarbakır 
Edirne 
İzmir 
İstanbul 
Ankara 
Adapazarı 
Eskişehir 
Samsun 
Çorum 
Ordu 
Ankara 

Ankara 
Adana 
Afyon 
Kayseri 
Kars 

Kuruluş 
tarihi. 

1928 
1936 
1963 
1949 
1963 
1926 
1969 
1926 
1925 
1944 
1937 
1937 
1961 

1958 
1961 
1961 
1965 
1966 

-801 — 



M. Meclisi B : 42 27 . 1 . 1971 O : 1 

Müessesenin adı : 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47, 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 

Çayır Mer'a Yem Bit. ve Zootekni Deneme İstasyonu 
Amerikan Asma Fidanlığı 

» » » 
Bağcılık Entitüsü 

Bah. Kültürleri istasyonu 
Bağcılık ve Tav. istasyonu 

» -» » 
Bah. Kül. Araş. ve Eği. Merkezi 
Çay Araştırma Enstitüsü 
Fındık Araştırma Enstitüsü 

Bahçe Kül. ve Tav. istasyonu 
» » » » 

Bahçe Kültürleri ve Araştırına Ens. 

Fidanlık ve Tavukçuluk isttasyonu 
Sebzecilik İstasyonu 
Tohum Üretme Merkezi 
Süs Bitkileri istasyonu 

Konservecilik Araştırma Enstitüsü 
Tarım Ürünleri Teknolojisi Araştırma ve Yayım İstasyonu 
Köy El Sanatları Lâboratuvan 
ipekböcekçilik Enstitüsü 
Tavukçuluk Araş. ve Plân. Genel Merkezi 
Tavukçuluk Araştırma ve Plânlama Bölge Müdürlüğü 
Arıcılık Araştırma İstasyonu 

» » » 
» » » 

Küçük Evcil Hayvanlar istasyonu 
» » 
» » » » 

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü 
*» » » 

Bölge Bağ - Bahçe Araş. Enstitüsü 
Bölge Zirai Mücadele Araştırma Ens. 

ili 

Muş 
İstanbul 
Bilecik 
Manisa 
Tekirdağ 
Nevşehir 
Denizli 
Hatay 
Çanakkale 
Gaziantep 
istanbul 
Rize 
Giresun 

Adapazarı 
Malatya 
Antalya 
Tokat 
İsparta 
Aydın 
Hatay 
Bolu 
Antalya 
Balıkesir 
İzmir 

Bursa 
Çanakkale 
Ankara 
Bursa 
Ankara 
Aydın 
Kars 
Muğla 
Bitlis 
Kütahya 
Sinop 
Denizli 
izmir 
Balıkesir 
Gaziantep 
Adana 
izmir 
Ankara 
Samsun 
İstanbul 

Kuruluş 
tarihi 

1963 
1889 
1929 
1930 
1930 
1959 
1969 
1966 
1938 
1952 
1961 
1924 
1936 

1937 
1937 
1930 
1954 
1952 
1938 
1947 
1937 
1963 
1964 
1961 

1961 
1965 
1960 
1888 
1931 
1957 
1967 
1967 
1967 

1968 

1937 
1959 
1937 
1931 
1931 
1934 
1948 
1948 

— 302 — 



M. Meclisi B : 42 27 . 1 . 1971 O : 1 

Müessesenin adı : 

63. Bölge Zirai Mücadele Araştırma Ens. 
64. Zirai Mücadele İlâç ve Aletleri 
65. Biyolojik Mücadele İstasyonu 
66. Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü 
67! » » » » 

16. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, boykota katılan bir öğretmenin, müdür
lük görevine atanmasının durdurulmasına dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un 
yazılı cevabı (7/283) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanlı
ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi derin saygılarımla dilerim. 

22 . 7 . 1970 
Gaziantep Milletvekili 

Şinasi Çolakoğlu 

1. Boykota katılan öğretmenlere, yöneti
cilik, özellikle müdürlük görevi verilmediği, 
Kilis Ortaokul Müdür Başyardımcısı Avni Ke-
çik'in müdürlük görevine atanması yapıldığı 
halde, boykota katılan öğretmenler arasında 
bulunduğu gerekçesi ile atanma emrinin tebli
ğinden vazgeçildiği doğru mudur? 

2. Bu durumda olan başka öğretmenler de 
varmıdır? 

3. Okul Yardımlaşma Derneğinin parası
nı zimmetine geçirmekten, hakkında idari ve 
adlî soruşturma açılmış bir müdür yardımcısı
nın, soruşturma devam ederken müdürlük gö
revine atandığı söylenmektedir. Böyle bir dav
ranış başkaları, için de olmuş mudur? Başka 
emsaller gösterilebilir mi? 

4. Kilis Ortaokul Müdürlüğüne atanan öğ
retmen boykota katılmış mıdır? 

5. Bu atanma üzerine, müdür yardımcılı
ğından istifa etmiş olan öğretmenler yerine, 
yardımcılığa atanan öğretmenler, boykota ka
tılmış mıdır? Yardımcılığa atanma üzerine ge
rek müdür ve gerekse yeni yardımcıları Milli
yetçi öğretmenler Derneğine kaydolmuşlar mı
dır? 

ili 

Diyarbakır 
Ankara 
Antalya 
Adana 
Aydın 

Kuruluş 
tarihi 

1955 
1958 
1968 
1929 
1933 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7.11.1970 

Özel 
00219 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.8.1970 tarih ve 7/283-2216/14833 
sayılı yazılarınız. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu ta
rafından verilen boykota katılan bir öğretme
nin müdürlük görevine atanmasının durdurul
masına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Sayın Şinasi Çolak
oğlu'nun boykota katılan bir öğretmenin mü
dürlük görevine atanmasının durdurulmasına 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Öğretmenlerin idareciliğe atanmaları 
mevcut mevzuat uyarınca yapılmakta, hakların
da dâva açılmış olanlar için adlî kovuşturma
nın sonucu beklenilmektedir. 

Kilis Ortaokulu Müdür Yardımcısı Avni 
Keçik'in, bu okul müdürlüğüne tâyini için da
ha önce bir atanma yapılmış değildir. 

2. Müdür olarak tâyini yapılıp boykota 
katıldığı için atanma emrinin tebliğinden vaz
geçilen öğretmen bulunmamaktadır. 

3. Yer ve şahıs ismi zikredilmediği için bu 
husus inceleme konusu yapılamamıştır. 

4. Kilis Ortaokulu Müdürlüğüne atanan 
öğretmen boykota katılmamıştır. 

5. Müdür yardımcılığına atanma işlemleri 
valiliklerce yapılmaktadır. 

Mezkûr okul müdür ve müdür yardımcıla
rının her hangi bir demeğe kayıtlı olup olma
dıkları hususunda Bakanlığımızda bir bilgi mev
cut değildir. 
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17. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Antep Fıstığının taban fiyatının tesbi-
tine dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Tit
rek'in yazılı cevabı (7/284) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların. Ticaret Bakanlığınca 
yazılı cevaplandırılmasına delâletlerinizi derin 
saygılarımla dilerim. 

25 . 7 . 1970 
Gaziantep Milletvekili 

Şinasi Çolakoğlu 

1. Antep fıstığının taban fiyatının açık
lanmasında, zaman itibariyle, hangi faktör
ler üzerinde durulmaktadır? Bölgenin özel
liklerine göre, erken açıklanmada bir zarar 
olduğu kanısında mısınız? 

2. Bugünkü tarih itibariyle, fıstığın ton 
başına ihraç değeri 1 440 dolar olduğuna göre, 
üreticiden kilosunun 10 lira 50 kuruşa ahn-
masmda bir sakınca olabilir mi? 

3. Bol üretim yılı olduğu hesaplanan 1970 
te, taban fiyatın düşük tutulması halinde, ka
çak yollardan Güney'e kaçırılmasını önlemek 
için, Hükümetçe taban fiyatın yüksek saptan
masından başka bir çare olduğu kanısında mı
sınız?, 

4. Taban fiyat tesbiti için, bakanlıkta ya
pılan toplantıya, ticaret odası ve borsa temsil
cileri çağırıldığı halde, ziraat odasından tem
silci çağırılmamasınm sebebi nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Dışticaret Dairesi 

Şube remzi ve No. : 322.86 
Konu : Antep fıstığı taban 
fiyatlan Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1. 8 .1970 tarihli ve 7/284 - 2217/14832 
sayılı yazınız. 

Antep fıstığı taban fiyatlannın tesbitine mü
tedair Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu 
tarafından verilen yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

1. Bilindiği üzere, destekleme alımlarında 
uygulanan taban fiyatlan, memleketimiz ve 
rakip ülkeler rekolteleri, dünya istihlâk hacmi, 
maliyet unsurları, iç ve dış piyasa fiyatları göz 

önüne alınarak Bakanlığımız ve diğer ilgili ba
kanlık ve kuruluşların katıldığı çalışmalar ne
ticesinde tesbit edilmektedir. 

2. Bu yıl, Antep fıstığının destekleme alım 
taban fiyatı 7 . 8 . 1970 tarihinde Bakanlar 
Kurulunca 10.00 Tl/Kg. olarak kararlaştırıl
mıştır. 

3. Türk parasının kıymetinin yeniden tes
biti ve yeni alım fiyatı seviyesi ile mahsulün 
kaçak yollardan Güney memleketlere intikaline 
ihtimal verilmemektedir. 

4. Antep fıstığı destekleme alım fiyatını 
tesbit amacıyla Bakanlığımızda 9 . 4 . 1970 ta
rihinde yapılan toplantıya, ilgili resmî ve özel 
kuruluşların temsilcileri katılmışlardır. 

Bahis konusu toplantıya Tarım Bakanlığı 
temsilcisi ile bizzat Antep fıstığı müstahsıllları-
nın ve Güney - Doğu T. S. Kooperatifi ilgili
lerinin katıldığı dosyamızın tetkiki neticesi tes
bit olunmuştur. 

Gürhan Titrek 
Tiracet Bakanı 

18. — Gaziantep Milletvekili Şinasi, Çolak-
oğlu'nun, Kaçakçılığın önlenmesi amaciyle Gü
ney - Doğu Anadolu'da mayınlanan arazilere 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu'nun yazılı cevabı (7/285) 

1. Kaçakçılığın men ve takibi amaciyle Gü
ney - Doğu Anadolu'da mayınlanan topraklar, 
kaç dekardır? Kaç dekan kültür arazisi, kaç 
dekan mera ve kaç dekan, işe yaramaz toprak 
parçasıdır? 

2. İller itibariyle; kamulaştırma bedeli 
alarak ödenen miktar nedir? Kamulaştırma iş
lemleri sonuçlandırılmadan mayınlanan veya en
gellenen topraklar var mıdır? Bu nedenle, ha
len mahkemelerde açılan dâva sayısı nedir? 

3. Güney - Doğu illerimizde, kaçakçılığın men 
ve takibi için; asker, araç ve gereç ve diğer 
şekillerde Devletçi ödenen meblâğın on yıllık 
tutarı nedir? 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulann, içişleri Bakanlığınca 

yazılı cevaplandırılmasına delâletlerinizi derin 
saygılarımla dilerim. 25 . 7 . 7970 

Gaziantep Milletvekili 
Şinasi Çolakoğlu 
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4. Bunları yıllar itibariyle kurumlandırmak 
mümkün müdür? Mümkün ise, on yıllık istatis
tik rakamlarının cetvelini verebilir misiniz? 

Mayın tarlalarının kaldırılıp, kültür arazi
sinin memleket tarımına yararlı hale getirilme
sini düşünüyiormusunuız? Düşünülüyorsa ne za
man mümkün olacaktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 17 . 11 . 1970 

Loj : 0112 - 125 - 70. İs. İnş. Şb. Emi. Ks. 
Konu : Yazılı soru önerge. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 8 . 1970 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Md. lüğü 7/285 - 2218/14881 sa
yılı yazı. 

'Kaçakçılığın önlenmesi amaciyle Güney - Do
ğu Anadolu'da mayınlanan arazi hakkında 
Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun 
yazılı soru önergesi cevapları aşağıya çıkarıl-
mışfcır. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 
Cevaplar : 

1. Güney - Doğu Anadolu'da mayınlanan ve 
kamulaştırılan arazi 253 675 dekardır. Arazi
nin bugünkü durumunu tesfbit etmek mümkün 
değildir. 

2. İller itibariyle ödenen kamulaştırma be
delleri : Hatay 1da 7 554 911 lira, Gaziantept'e 
12 778 998 lira, Urfa^da 4 438 909 lira, Mar-
dintte 11 848 272 liradır. Kamulaştırma işleri 
mer'i kanunlara göre yapılmış olup zikre şayan 
dâva kalmamıştır. 

8. Mayın tarlalarının kaldırılması mevcut 
teknik imkanlarla mümkün değildir. 

19. — Artvin Milletvekili A. Naci Budak'm, 
Yusufeli ilçesi Morkaya köyü hudutları içinde 
kalan ormanın isletme gücü olup olmadığına 
dair sorusu ve Orman Bakam Hüseyin özarp'-
m yazılı cevabı (7/286) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 28 . 7 . 1970 

Artvin Milletvekili 
A. Naci Budak 

27 . 1 . 1971 0 : 1 

Soru : 
Bakanımıza da akseden ve mahallinden al

dığım bilgilerle de teyidedilen Artvin ili Yu
sufeli ilçesi Morkaya (Lök) köyü hudutları 
içinde kalan ve köyün sel ve çığ bakımından 
olduğu gibi toprak kaymalarından da korun
masını sağlıyan ormanın Devlet Orman İşlet
mesi tarafından piyasa işletmesi gayesiyle in
şa edilmek istenen yolun tahakkuk etmemesi 
için vâki çeşitli müracaatları nazara alınmadı
ğından infiale katılan köy sakinleri piyata İs
tihsalini ve yol inşaat şantiyesini çalıştırma
mak için bâzı teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

Gerçekten bahis konusu orman muhafaza 
ormanı karakterinde olup münhasıran köyün 
yakacak ve yapacak ihtiyacına yeterlidir. Pi
yasa için kesim yapıldığı takdirde köylülerin 
haklı endişeleri olan çığ ve sel felâketleri mey
dana gelebilir. Bu bakımdan : 

1. — Bahis konusu ormanın işletme gücü 
olup olmadığı bir heyetçe tetkik ettirilmiş mi
dir? 

2. — Bu ormanın köyü ve mezru arazisini 
koruması bakımından kanun gereğince muha
faza ormanı olarak kalması düşünülmekte mi
dir? 

3. — Fakir olan bu orman içi köy sakinleri
nin kalkındırma plânı gereğince iş sahibi ola
bilmeleri için ne gibi tedbirler alınmıştır? Böl
gedeki orman çalışmalarında kendilerine iş ve
rilmiş midir? 

4. — Yusufeli Orman işletme Müdürü ve 
Bölge şefinin, ricalara rağmen başka köyden 
ve köylülerin endişeleri giderilmeden işçi geti
rip ormanın kesimine zorla başlamalarında ku
suru yok mudur? Bu işletme ilgilileri hakkın
da ne gibi işlem yapılmıştır? 

5. — Bundan böyle arzulanmıyan hâdisele
rin çıkmaması için tedbir alınmış mıdır? 

T. O. 8 . 12 . 1970 
Orman Bakanlığı 

özel 2160 
Konu : Artvin Millet
vekili A. Naci Budak'-
in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 1 . 8 . 1970 gün ve 7/286 - 2252/15006 

.Sa. Y. K. : 
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Yusufeli ilçesi Morkaya (Lök) köyü hudut
ları içinde kalan ormanlarda piyasa işletmesi 
gayesiyle yol inşası ve bunun tehlikelerine dair 
Artvin Milletvekili A. Naci Budak'm yazılı soru 
önergesiyle alâkalı cevabi muhtıra ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Hüseyin Özalp 
Orman Bakanı 

Artvin Milletvekili A. Naci Budak'm yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabi muhtıra 

Yusufeli ilçesi Morkaya (Lök) köyü hudut-
lan dahilindeki ormanların sel ve toprak aşın
ması ve çığ gibi felâketlere mâruz kalacağı ileri 
sürülerek bu ormanlardan kesim yapılmaması 
ve civar ormanların muhafazaya aynlması ko
nusunda gerek basında intişar eden haberlere ve 
gerekse köy muhtarlığının 20 . 7 . 1970 günlü 
yazılarına müsteniden merkezden gönderilen bir 
heyete konu tetkik ettirilmiş ve neticede; 
. 1 . — Bahis konusu ormanların işletilmeye 
müsait bulunduğu, 

2. — Ormanlarda, teknik icaplara göre ya
pılacak çalışmalar nedeniyle sel, çığ ve toprak 
aşınması gibi âfetlerin vukuunun bahis konusu 
olamıyacağı, 

3. — Yolsuzluk nedeniyle işletilmiyen or
manlarda adı geçen köylülere devamlı iş te
mini maksadıyla 1967 yılında yol inşaatına baş
lanmış bulunduğu ve yolda Lök köylülerinin 
çalıştırıldığı, 

- 4. — Ormancılık hizmetlerinin, prensip ve 
mevzuat icabı orman içi ve civan köylülere 
gördürülmekte olduğu, iş gücünün yetersizli
ği veya çeşitli nedenlerle muhit köylülerinin 
çalışmaması halinde başka köylülerden işçi ge
tirilebileceği, İşletme Müdürü ve ilgililerin 
hâdisede her hangi bir kusurları bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

5. — Orman İşletmeleri, İşletmecilik hizmet
leri yolunda âmme hizmetleri de gören mües
seselerdir. Hizmetlerin görülmesinde arzulan-
mıyan hâdiseler doğduğu takdirde umumi hü
kümlere göre tedbirler alınır. Aynca özel ted
bir alınmasına ihtiyaç yoktur. 

Hâdise büyütüldüğü kadar mühim değildir. 
Köylülerin yol inşaatını ve istihsali cebir kul
lanacak kadar ileri giderek istememelerinin 
gizli nedenleri; 

a) Morkaya köyü Ersis bucağına bağlıdır 
ve öteden beri buradan ayrılıp merkeze (Yu
sufeli) bağlanmak istemektedirler. Şayet bu 
yol yapılırsa Ersis bucağına bağlı kalacakları, 

b) inşa edilen yolun Hars gediği istika
metine uzatılmasıyla emvalin Tortum'a taşına
rak kendilerin in işsiz kalacağı, 

c) Köylülerin Tortum'a götürdükleri ka
çak orman emvali nakliyatının durdurulacağı 
endişesidir. 

(a) Bölümünde izah edilen endişeleri Ba
kanlığımızı ilgilendiren bir konu değildir ve 
idari tedbirlerle izale edilebilir. 

(b) bölümü ise varit değildir, zira orman 
yollan evvelce yapılmış şebeke plânlarına gö
re inşa edilmektedir. 

(c) bölümünde izah edilen kaçakçılık gelir
lerinin önlenmesi endişesi ise; ormanların iş
letmeye açılmasıyla daimî iş imkânları teinin 
edileceğinden kendiliğinden ortadan kalkacak
tır. 

Yusufeli işletmesinin en az meyilli ormanla-
nnı havi bu mıntıka ormanlarının ormancılık 
tekniğine göre işletilmesi halinde sel ve çığ ile 
toprak aşınması gitbi âfetlerin vukuu bahseko-
nu olamayacağı ve dolayısıyla 6831 sayılı Or
man Kanununun 23 ncü maddesine göre muha
faza ormanı karakterinde olmadığı ekli harita
nın tetkikinden de anlaşılabilir. (*) 

20. — Sinop MûletveMU Hilmi l§güzar'ın, 
Frintaş Şirketi yöneticilerinin tutum ve davra
nışlarına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek'in yazılı cevabı (7/288) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı 
tarafından yazıüı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlannızı arz ve rica ederim. 

Saygılanmla. 
Hilmi İşgüzar 

ISinop Milletvekili 

İhracatı teşvik kredi fonuyla kurdurulan ve 
20 milyon sermayeli Millî FRİNTAŞ Şirketinin 
son zamanlarda idarecilerinin yanlış tutum ve 
davranışlariyle iflâs eşiğine kadar getirildiği 

(*•) Tezkereye bağlı harita, yayımlanma
sının imkânsızlığına binaen Tutanak Dergisine 
konulmamıştır. 
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basınımıza kadar intikal etmiş bulunmaktadır. 
Yurt ı$ı ve yurt dışı nakliyatı organize etmek 
millî gelirimize ve tıcareUmıze aKttf katkıda 
bulunmak amacını güden FRİNTAŞ Anonim 
Şirketinin piyasadan habersiz rakip firmaların 
sırt çevirmiş olma nedeniyle Delevt parasiyl© lalı-
nan beheri 800 000 lira değeri taşıyan 130 kam
yon ve treyler âtıl halde kaldığı hususunda 29 
Temmuz 1970 tarihli Zafer Gazetesinde yer al
mış 'bulunmaktadır. Miülî, bir müessese olan ve 
bu fakir milletin kesesinden alınan parayla 
Jkurulan FRİNTAŞ Şirketinin bir iddiaya gö
re de 43 milyon borca batık olduğu hususu da 
gerçekten acıdır. Devlet malı deniz... Yağma 
Hasan'in böreği;., zihniyeti ile idare edilen bu 
şirketin gerçek yönünün biiıinmesi bir zaruret 
halini almıştır. Bu bakımdan: 

1. FRİNTAŞ Şirketinin sermayesi nedir? 
Bu sermayeyi finanse edenler kimlerdir? 

2. Şirketin elindeki kamyon ve treyler 
adedi nedir? Beherinin bedeli |kac bin liradır. 

3. Şirketin bugünkü kâr ve zarar hesap 
bilançosu kesin olarak nedir? 

4. Rekabet esasına göre kurulmuş şirke
tin, Bulgar nakliyat şirketlerine karşı rdkahet 
ödememe ve durmadan taşıma fiyatlarını artır
ma sebepleri nelerdir? 

1. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illeri
mizde FRİNTAŞ Şirketinin telefon ve bürola
rının Bulgar Nakliyat Şirketinin temısilciMMe-
rine aidolduğu hususu üe iM yönlü ticari casus
luk yoliyle Türlk Şirketinin iflasa sürüklendi
ği iddiası varit midir? 

6. FRÎNTAŞ Şirketi iflâs halinde ise buna 
sebebolanlara bugüne kadar neden göz yumul
muştur? Müsebbipleri hakkında idari ve hu
kukî yönden ne gibi bir işlem yapılmıştır? Şir
ketin Millî Ticaret lalıanında kârlı bir şekilde 
çatoşabilmesi ve Tüık ticaretine ve ekonomisi
ne, hedefine uygun bir katkıda bulunabilmesi 
için ciddî ne gibi ekonomik tedbirler düşü
nülmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Iç'ticaret Gn. Md. 

Şuİbe remzi ve No. 370.2 
îcpiyasalar 

18 . 12 . 1970 
Konu : Frintaş - Frigo Nakliyat ve Ticaret 

Anonim Şirketi hakkında Sinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar tarafından verilen yazilı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 . 8 . 1970 gün ve 7/288-2058-10118 
sayılı yazınız. 

iSinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm Frintaş -
Frigo Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi hak
kındaki yazık soru önergesi ile ilgili not (2) 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesi ve gereği arz olunur. 
Öürhan! Titrek 
Ticaret Bakanı 

Hazırlıyan 
Ticaret Bakanlığı 

îçticaretf Genel Müdürlüğü 
(Îcpiyasalar Şulbesi) 

15 . 10 . 11970 

Frintaş - Frigo Nakliyat ve Ticaret Anonim1 

Şirketi hakkında Sinop Milletvekili Hilmi 
İşgüzar tarafından verilen yazılı soru 

önergesine ait not 

1. Nisan 1909 ayında 20 milyon liralık bir 
sermaye ile kurulmuş ve tamamı taahlhüdedi-
len sermayesinin 5 milyon liralık kısmı ödenmiş 
'bulunan Frintaş - Frigo Nakliyat ve Ticaret 
Anonim Şirketinin ortakları ve sermaye payla
rı aşağıda gösterilmiştir : 

Sermaye Payı 
Taahhüt 

Ortağın Adı etiği ödediği 

Gima 13 740 000 3 435 000 
Çukobirlik 2 000 000 ©00 000 
Antbirük 1 600 000 37© 000 
Tariş (Üzüm) 1 000 000 290 000 
Tariş (Pamuk) 1 000 000 250 000 
Umumi Mağazalar Ö00 000 125 000 
Mersin Narenciye 250 000 (02 500 
Elma Birlik 5 000 1 250 
Yaş Sebze Tarım Satış Koo
peratifler Birliği 5 O00 1 250 

Toplam 20 000 000 6 000 OOO 

2. Şirketin elindeki araçların cins, miktar 
ve değerleri aşağıda gösterilmiş bulunmakta
dır : 
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Cinsi Miktarı 
Maliyeti iŞimdiki 

TL. değeri 

Mercedes 
Çekici 70 Ad. 
Hensclhel 
Çekici 60 » 
Blunıhardt 
Treyler 90 » 
Kasbahrer 
Treyler 40 » 
Tenteli 
Treyler 50 » 
Tamir arabası 1 i* 
İBinek arabası 1 » 
Binek arabası 1 » 

8.857788,80 05 000 000 

7 724065,20 00000000 

13 248 775,80 45 000 000 

5 931572 m 000 000 

6250000 12 500 000 
50336,40 100 000 

150 000 250 000 
37 000 60 000 

Toplam 42 250138,20 142 900 000 
ITL. 

3. Şirket 1969 yılı faaliyetini kârla kapat
mış olup, bunun miktarı aynı yıl sonu bilanço
suna göre 006 581,09 liradır. 

4. Frintaş aynı konuda çalışan yabancı fir
malarla geniş bir rekabet halimdedir. Bu reka
bet sonucu olarak ihracatta Türkiye'den yapılan 
yüklemelerde $ 70/ton olan tarifenin Türkiye 
lehine $ 58/ton'a düştüğü, bugün için Bulga
ristan plâkalı vasıtalarım Frintaş'a nazaran 
komple kamyonda $ 160, Macar plâkalı olanla
rın, $ 300, Yugoslav plâkalı olanların $ 200 da
ha pahalı taşıma yaptıkları öğrenilmiştir. Şir
ket halen tam kapasite ile çalışmak durumun
dadır. 

15. 6. Frintaş'ın Ankara'daki merkez ve Is-
tanbur bürosunun adresleri ve telefon numa
raları aşağıda gösterilmiştir (Şirketin İzmir'de 
henüz bürosu yoktur.) 

, a) Genel Müdürlük 
Mithatpaşa Cad. 13/15 Ankara 

Telefon : 12 79 12 - 18 17 18 - Telex : 206 
b) İstanbul Şubesi : 
Necatibey Cad. Demirbağ Han Kat. 3 Kara-

köy - istanbul 
Telefon : 45 44 94 - 45 33 93 
Bugünlerde Şirket merkezinin İstanbul'a 

nakli durumu mevcuttur. 
Frintaş'ın merkez ve bürosu ve bunlara ait 

telefonlar tamamen müstakil olup, bunların 
Bulgar nakliyat şirketlerinin temsilciliklerinle 

aidolduğu, böylece bir ticari casusluk yoliyle 
Frintaş'ın iflâsa sürklendiği durumu baMs ko
nusu değildir. Frintaş gerek malî bünyesi ve 
gerekse kârlılığı İtibariyle iflâs halinde de bu
lunmamaktadır. 

21. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, DSİ 
Genel Müdürlüğünün Sivas iline yaptığı yatı
rım harcamalarına dair sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı'nın 
yazılı cevabı. (7/289) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. Say
gılarımla. 

Siirt Milletvekili 
Adil Yaşa 

1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1965 yılından 1969 malî yılma kadar yaptığı ve 
1970 yılında yapılması mukarrer yatırım harca
malarının her yıl ayrı ayrı belirtilmesi suretiy
le Türk Lirası olarak miktarı nedir? 

2. Zikredilen yıllar içinde Siirt Vilâyeti 
dâhilinde D.S.l. tarafından harcanan miktar 
nedir? (Her yıl ayrı ayrı gösterilmek suretiy
le) Bu müddet ve seneler içinde Siirt Vilâyeti 
içinde hangi konu ve yatırıma para harcan
mıştır? 

3. D S İ Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün 
bu yıllar içinde Siirt vilâyeti dâhilinde yatı
rım, etüt proje ve sair konularda ne gibi ça
lışmaları olmuştur? 

4. Yatırımcı dairelerin teşkilâtı olmıyan 
vilâyetlerdeki çalışma güçlükleri karşısında 
Siirt'te D.S.Î. şube teşkilâtı ne zaman kurula
caktır. 

5. D S.I şube teşkilâtı bulunmıyan illeri
miz hangileridir? 

6. 1970 ve 1971 yılında teşkilât kurulması 
öngörülen illerimiz hangileridir? Saygılarımla. 

30 . 7 . 1970 
T. C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Umumi Münasebetler Müşaıvirliği 

Sayı : 16/1-338/611 
Konu : Siirt Milletvekili Sayın 
Adil Yaşa'nın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür-
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lüğü 29 . 8 . 1970 tarih ve 2259/15127 - 7/289 sine ait cevap ilişikte sunulmuştur. 
sayılı yazı. Bilgilerinize arz olunur. 

Siirt Milletvekili Sayın Âdil Yaşa'nın Dev- Sabit Osman Avcı 
let Su İşleri Genel Müdürlüğünün Sivas iline ; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
yatırım harcamalarına dair yazılı soru önerge- I Bakanı 

Siirt Milletvekili Sayın Adil Yaşa'nın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Sivas ilin© yap
tığı yatırım harcamalarına dair yazılı soru önergesine ait cevaptır : 

Soru : 1. 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılınldan 1969 malî yılına kadar yaptığı ve 1970 

yılında yapılması mukarrer yatırım harcamalarının her yıl ayrı ayrı belirtilmek suretiyle Türk 
lirası olarak miktarı nedir? 

Cevap : 1 i 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından (1965 ilâ 1969) malî yıllarında yapılan yatırım 

harcamaları ile 1970 yılında yapılması öngörülen yatırım miktarı aşağıda açıklanmıştır : 
(1 000 T.L.) 

a) 1965 yılmda yapılan yatırım harcaması miktarı 903 497 
b) 1966 » » » 1 251 929 
c) 1967 » » » 1 599 417 
ç) 1968 » » » 1 822 403 
d) 1969 » » » 1 975 569 
«) 1970 yılında yapılması öngörülen yatının miktarı 2 000 715 

Soru : 2. 

Zikredilen yıllar içimde Siirt Vilâyeti dâhilinde DSÎ tarafından harcanan miktar nedir? (Her 
yıl ayrı ayn gösterilmek suretiyle) bu müddet ve seneler içimde Siirt Vilâyeti içinde hangi konu 
ve yatırılma para harcanmıştır? 

Cevap : 2. 
Siirt ilinde 1965 ilâ 1970 yıllannda Devlet Su işloni Genel Müdürlüğünce yapılan işler ve bun

lara yapılan yatırım harcamaları aşağıdaki tabloda roelirtilmişıtir. 

Yatınm 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Püojanlin adı maliyeti S. kadar yılında yılında yılında yılında yılında Prög. 

A) Büyük su işleri : 
Batman - Silvan Pr. 51 229 7 062 8 326 
a) Batman Sağ Sahil Sul. 

Reg. İnş. 6 826 2 598 2 326 
b) Batman Sağ sahil Sul. 

I nci Ks. inşaatı 15 333 4 464 6 000 
c) Batman sağ isıalhil Sul. 

II nci inşaatı 29 070 

Toplam 102 458 14 124 16 650 
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Yatarım 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Projemin iadı Maliyeti (S. kadar yılında yılınlda yılımda yılında yılımda Prog. 

OB) Müteferrik su işleri : 
1. Merkez - Batkel, Serpil 

ve Kezer köylerinin 
taşkından korunması 239 239 

2. Kozluk - Salip ve Kar
puzlu köylerimin Taş. 
Korun. 22 22 

3. Sezon - Ortamahalle 
Gem mevkisiinjim Taş 
Kor. 46 46 

4. Baykan ilçe merkezinin 
Taş. Kor. 250 250 

Toplam 557 250 307 

Soru : 3. 
DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğümün bu yıllar içinde Siirt Vilâyeti dâhilimde yatınım, etüt 

proje ve sair konularda nJe gabi çalışmaları olmuştur? 
Cevap : 3 - 1. 

ıSürt ili ve ilçelerine ait 1965 - 1970 yılları arasında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü mü
teferrik su işleri programından 24 konu intikal etmiş olup, bunlarım yıllar itibariyle durumları aşa-
ğıldadır. 

1965 yılımda 1 aded taşkın koruma, 
1966 yılımda 3 aded taşkın koruma, 
1967 yılımda 2 aded taşkın koruma 
1968 yılımda 11 aded taşkını koruıma ve 1 sulama, 
1969 yılımda 6 aded taşkım koruma, 
1970 yılınlda 1 aded taşkın koruma, 
Konusu etüt edilmiş bulunmaktadır. 
9 aded tajşlkıın komulsu ile ilgili olarak, yerimde yapılan incelemelerde, her naniği bir problem 

bulunamamıştır. 
5 aded taşkın komulsu (Meskûn sahalarım bulunduğu), mühendislik tedbirleriyle problemlim çö

zümü mümkün görülemediği gerekçesiyle, meskûn siahalarm uygum yerlere nakli için, imar ve İskân 
Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

4 aded taşkın konusu etüdünde, arazilerin korunması rantabl bulunmamıştır. 
1 aded taşkın konusu, Millî Savunma Bakanlığımca inşa edilmek üzere «tüt edilmiştir. 
4 aded taşkın konusu ise rantabl bulummuş olup, bunlar aşağıdadır : 
a) Sürt - Merkez - Batkel, Bamkel, Serpil, Hasşina ve Kezer köyleri arazilerinin Kezer çayı 

taşkınlarından korunması. 

lb) Siirt - Baykan ilçesinin taşkından korummalsı, 
c) Siirt - Kozluk - Salip (Karpuzlu) ve Kaniki köyleri araızülerimin Batman çayı taşkınlarım

dan korunması, 
IV - Siirt - Samsun - Ortamalhalle - Çem mevkiindeki evlerin ve arazilerim tapamdan korun-

ıması, 
Bu konular rantalbilite kat sayısına, işin aciliyetine ve bütçe imkânlarıma göre peyderpey prog

rama alınmışlardır. 
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II - Siirt ili dâhilinde, su ve toprak kaynaklarının değerfendirilmeâiıne matuf, uzun vadeli ya
tırım programlarına paralel olarak yapılan proje çalışlmalan ise, Dicle havzası, «Batman, Garzan 
ve Botan projeleri» isitdkşıaflanında ele alınmıştır. 

Tamamlanmış bulunan bu istikşaf elitlerimde; Batman çayı üzerinde Batman Baraj ve HES. 
Batman kollarından Tepeçay üzerinde Anitak, Şatom çayı üzerinde Betül, Kulp çayı üzerinde Ha-
cıhasan, Hiyan üzerinde Zinda barajı ve HES. lan; Garzan çayı üzerinde Garzan, kollarından Hu-
yut üzerinıdıe Ayşehatun, Urus üzerinde Kor, Nardin üzerimde Kozluk barajı ve HES. lan; Boıtıam 
çayı üzerimde Siirt, kollarından; Zarova üzerinde Eruh, Kezer suyu üzerimde ise Şirvan ve Güzel-
ıdere barajı ve HES. lan ile Botan çayı kollarında muhtelif kademelerde HES. lannın inşaası ömgö-
rülmüşitür. 

Bunlardan, Garzen Projesi - Ayşebaıtun barajı ve HES. ile, Batman Projesi Baitman Barajı ve 
HES. min plânlama çalışmalanna geçilmiş olup halen devamı letmektedir. 

Diğer projelere ait plânlama çalışlmalan ise üsnM yıllarida ele alınalbileoektir. 
Bu çalışmaların ikmalimi mütaakıp, teknik ve ekonomik yöınden yapılabilir bulunacak üniteler, 

bütçe imkânlarına bağlı olarak inşaat programlarının hazırlanımaJsmda göaönünıde bulundurula
caktır. 

Soru : 4. 
Yatırımcı dairelerin teşkilâtı olmıyam vilâyetlerdeki çalışma güçlükleri karşısında Siirt'de 

DSİ Şube teşkilâtı ne zaman kurulacaktır? 
Cevap : 4. 
DSİ Şube Başmühendislikleri; DSİ Bölge Müdürlüklerime bağlı illerdeki iş hacmınıa göre tesis 

edilmekte olup, yapılacak yatınım faaliyetleri portesi belirli bir seviyemin altımda bulunan illerde 
Şube Başmühendisliği açılmamakta ve bu gibi illerdeki yatırım faaliyetleri Şube Başmühendisliği 
ımevcudolan komşu ildeki şube teşkilâtı tarafındım, yürütülmektedir. 

Sürt ilinde şube teşkilâtı bulunmamasından dolayı, çalışıma güçlüğü görülmemektedir ve yine 
bu ilde ilerde teışkilât kurulması, yapılacak proje plânlama çalışmıalannın ikmalimden ve bütçe im-
kânlanma göre inşıaıat programlarına alınmalarından sonra düşünülebileceğinden, şimdiden kesin 
bir tarih verilmesine imkân görülememektedir. 

iSoru : 5. 
DSİ Şube teşkilâtı bulunmıyan illerimiz hangileridir? 
Cevap : 5. 
Halen 67 ilimizden 21 adedimde DSİ şube tegldlâtı bulunmamaktadır. 
Şube teşkilâttı bulunmıyan illerimiz aşağıda gösterilmiştir. 

1. Adıyaman 
2. Bilecik 
3. Bingöl 
4. Bitlis 
5. Giresun 
6. Giimüsane 
7. Hakkâri _ 
8. Kırklareli 
9. Kırşehir 

10. Mardin 
11. Nevşehir 

Soru : 6. 
1970 ve 1971 yılında teşkilât kurulması öngörülen illerimiz hangileridir? 
Cevap :6. 
1970 yılımda yeni bir şube teşkilâtı kurulmamıştır. Programlanmış yaltınm fmlyetleriımize 

göre 1971 yılımda da yeni sulbe açılması ihtiyacının belireceği tahmin edilmemektedir. 
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12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Niğde 
Ordu 
Bize 
iSidrlt 
Tekirdağ 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Yozgat 
Zonguldak 
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22. — Siirt Milletvekili Adil Yasa'nın, İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde Siirfe bağlı Per
vari ilçesinde yapılacak hidroelektrik santralı
nın programdan çıkarılma sebebine dair soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit 
Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/290) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile dile
rim. 

Siirt Milletvekili 
Âdil Yaşa. 

1. îkinci Beş Yıllık Plân döneminde Siirt'e 
bağlı Pervari ilçesinde Pervari - Bahçesaray 
adında bir hidroelektrik santralının yapılması 
öngörülmüştür. 

2. 1968 ve 1969 yıllarında Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından yayınlanan yatırım prog
ramlarında Etibank yatırımları arasında (1968 
programı sayfa 73, 969 programı D.S.Î. sayfa 
55) yer alan bu santralın 1972 yılında bitirile
ceği tesbit edilmiştir. 

3. Sayın Başbakan müteaddit bütçe ve 
hükümet programı konuşmalarında yapılması 
kararlaştırılan yatırımlar arasında, kapasitesi
ni ve maliyetini zikrederek, Pervari - Bahçesa
ray hidroelektrik santralini de saymıştır. 

4. Hal böyle iken 1970 senesine ait kamu 
sektörü yatırım programında Etibank ve D.S.Î. 
yatırımları arasında Pervari - Bahçesaray sant
raline ait proje yer almamıştır. 

5. Programa alınan bir yatırımın her türlü 
rantabilite hesaplarının başlangıçta yapılması 
tabiî olduğuna ve konumuzda böyle bir bahane 
ileri sürülemiyeceğine göre Pervari - Bahçesa
ray hidroelektrik santralının programdan çıka
rılmasının ve yapılmasından vazgeçilmesinin se
bepleri nelerdir? 

6. Yapılması öngörülerek plân ve progra
ma giren ve Hükümetin başı tarafından yapıla
cağı mükerreren beyan edilen önemli ve bir 
bölge için hayati bir yatırımdan vazgeçilmiş 
olması, plânın ve Devlet adamlarının sözlerinin 
tutarlı ve geçerli olması prensibi ile nasıl bağ-
daştırılmaktadır? 

7. İlgili vezatla yaptığımız şifahi görüş
melerde Pervari - Bahçesaray santralinin yapıl

masından vazgeçildiği veya hiç olmazsa sav
saklandığı hususunda edindiğimiz intiba yan
lış ise ki yanlış olmasını yürekten temenni edi
yoruz, santralin yapımına hangi yatırımcı daire 
tarafından ve hangi tarihte bağlanacak ve han
gi tarihte bitirilecektir. Saygılarımla. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı 18 . 11 . 1970 

Umumi Münasebetler Müşavirliği 
Sayı : 16/1 - 337/610 - 63382 

Konu : Siirt Milletvekili Sa
yın Adil Yasa'nın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik. Kanunlar Müdürlü

ğü, 29 . 8 . 1970 tarih ve 2260/15126 - 7/290 sa
yılı yazı. 

Sirt Milletvekili Sayın Adil Yasa'nın îkinci 
Beş Yıllık Plân döneminde Siirt'e bağlı Per
vari ilçesinde yapılacak hidroelektrik santra
linin programdan çıkarılma sebebine mütedair 
yazılı soru önergesine aidolup ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Siirt Milletvekili Sayın Âdil Yasa'nın Kdm-
ci Beş Yıllık Plân döneminde Siirt'e bağlı Per
vari ilçesinde yapılacak hidro - elektrik santra
linin programdan çıkarılma sebebine dair yazılı 
soru önergesine ait cevap. 

Soru : 1 
îkinci Beş Yıllık Plân döneminde Siirt'e 

bağlı Pervari ilçesinde Pervari - Bahçesaray 
adında bir hidro - elektrik santralinin yapılması 
öngörülmüştür. 

2. 1968 - 1969 yıllarında Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından yayınlanan yatırım prog
ramlarında Etibank yatırımları arasında (1968 
programı sayfa 73, 1969 programı DSİ sayfa 
55) yer alan bu santralin 1972 yılında bitirile
ceği tesbit edilmiştir. 

3. Sayın Başbakan müteaddit bütçe ve Hü
kümet programı konuşmalarında yapılması ka
rarlaştırılan yatırımlar arasında, kapasitesini ve 
maliyetini zikrederek, Pervari - Bahçesaray hid
ro - elektrik santralini de saymıştır. 
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4. Hal böyleyken 1970 senesine ait kamu 
sektörü yatırım programında Etibank, DSİ . 
yatırımları arasında Pervari - Bahçesaray sant
raline ait proje yer almamıştır. 

5. Programa alınan bir yatırımın her türlü 
rantabiHte hesaplarının başlangıçta yapılması 
tabiî olduğuna ve konumuzda böyle bir baha
ne ileri sürülemiyeceğine göre Pervari - Bahçe
saray hidroelektrik santralinin programdan çı
karılmasının ve yapılmasından vazgeçilmesinin 
sebepleri nelerdir? 

6. Yapılması öngörülerek plân ve programa 
giren ve Hükümetin başı tarafından yapılacağı 
mükerreren beyan edilen önemli ve bir bölge 
için hayati bir yatırımdan vazgeçilmiş olması, 
plânın ve Devlet adamlarının sözlerinin tutarlı 
ve geçerli olması prensibi ile nasıl bağdaştırıl-
maktadır, 

7. İlgili zevatla yaptığım şifahi görüşme
lerde Pervari - Bahçesaray santralinin yapıl
masından vazgeçildiği veya hiç olmazsa savsak
landığı hususunda edindiğimiz intiba yanlış 
ise ki yanlış olmasını yürekten temenni ediyo
ruz, santralin yapımına hangi yatırımcı daire 
tarafından ve hancı tarihte ballanacak ve han
gi tarihte bitirilecektir. 

Cevap : a) 
Bahçesaray (Pervari) santrali, Siirt., Bit

lis ve Van illerinin enerji ihtiyaçlarının kar
şılanması için düşünülmüş bölgesel bir enerji 
üretim tesisidir. Dicle havzası «Botan Projesi» 
meyanmda tesbit edilmi bulunan bu santralin 
ilk etütleri Elektrik İşleri Etüt Dairesince ya
pılarak yapılırlık raporu hazırlanmıştır. 

Bundan sonra Etibank Genel Müdürlüğünün 
1968 yılı programına girmişse de; Baraj ve hid-
ro - elelktrik sanltnalli inşaatı işlerinde Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün mütehassıs daire 
olduğu nazarı dikkate alınarak konu bu Ge
nel Müdürlüğün 1969 yılı proje programına 
alınmıştır. Ancak inşaat mahallinde temel şart
larının tesbiti için gerekli sondaj ameliyeleri
nin yapılmasına, makinaların götürülmesine yol 
durumu müsaidolmadığı cihetle imkân buluna
mamıştır. Bu sebeple katî proje çalışmalarına 
başlanamamıştır. Diğer taraftan da inşaat için 
lüzumlu malzemelerin ve santral tesislerinin 
mahalline götürülebilmesi yol imkânına bağlı 
kalmaktadır. 

b) Pervari santrali inşaatının tahakkuk et
tirilmesinin büyük ölçüde ulaşım şartlarının 
yeterli hale getirilmesine bağlı olduğu görüşü 
içinde ilgili dairelerle yapılan koordinasyon 
toplantısında yol inşa işine öncelik verilmesine 
ve Karayolları Genel Müdürlüğünce tatbikat 
projesi halinde yol yapımına devam edilmesine 
karar verilmiştir. Halen bu yol inşa edilmekte
dir. 

c) Santral inşaatının gecikmesi dikkate alı
narak belgenin elektrik enerjisinin Kebandan 
karşılanması bir yan imkân olarak düşünülmüş 
ve enerji nakil hatlarının inşaatı buna göre 
plânlanmıştır. 

.Netice olarak Pervari hidroelektrik sant
rali inşaatından vazgeçmenin mümkün olma
dığını ve bu değerli kaynağın enterkonnekte 
şebeke için çok iyi bir imkân olduğunu belirt
mekte fayda vardır. 

Ancak maksada ulaşabilmek için yol in
şaatı işlerinin bitimine kadar beklenmesi gerek
tiği hususu da bir gerçektir. Teknik şartlar 
her yanı ile belirli hale geldiğinde bütçe im
kânlarına bağlı olarak konu tahakkuk safha
sına intikal ettirilecektir. 

23. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt 
merkez ilçesinde bulunan sigortalı işçi sayısına 
dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi öztürk'ün 
yazık ^cevabı (7/291) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Çalışma Baka
nı tarafından yazık olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Siirt Milletvekili 

Adil Yaşa 

1. Siirt merkez ilçesinde bulunan sigortalı 
işçi sayısı ne kadardır? 

2. Bu işçilerin sağlık işleri için görevlen
dirilmiş doktor ve yardımcı personel, ayrı ayrı 
gösterilmek suretiyle, kadroları nelerdir? 

3. Bu kadroların hangileri münhal hangi
leri doldurulmuştur? 

4. Siirt ilçe merkezinde bir sosyal sigor
ta sağlık istasyonunun açılması için ne düşünül
mekte ve hangi tarihte tahakkuku imkân dâhi
linde görülmektedir. 

Saygılarımla. 
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T. O. 
Çalışma Bakanlığı 

özel 
3350 

1 . 10 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü ifadesiyle alman 29 . 8 . 1970 tarih ve 
7 - 291/2261 - 15129 sayılı yazıları. 

Siirt Milletvekili Sayın Adil Yasa'nm, Siirt 
merkez ilçesinde bulunan sigortalı işçi sayısının 
ne kadar olduğu, Siirt'te görevlendirilen Sağ
lık personeli ile kadroları ve ilçe merkezinde 
Sosyal Sigortalar Kurumunca bir sağlık istas
yonu açılması için ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesiyle ilgili olarak istenilen bilgi 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. v 

Seyfi Öztürk 
Çalışma Bakanı 

NOT 
1. Siirt Merkezinde 1144 sigortalı bulun

maktadır. 

2. Siirt'te muayene ve tedaviler yedeksu-
bay hekim Dr. Adil Surat tarafından 15 lira 
vizite ücreti üzerinden ayda ödenecek ücret 
brüt 3 500 lirayı geçmemek, geçerse fazlası 
ödenmemek şartiyle temin edilmektedir. 

Diyarbakır şubesinden alman 2 . 9.. 1970 
tarihli 39943 sayılı yazıda, Dr. Ali' Surat'm 
1 . 9 . 1970 tarihinde görevini bıraktığı ve ye
rine Yedek Subay Hekim Dr. Muzaffer Keskin'-
in aynı şartlarla vazifelendirilmesi uygun gö
rülmüştür. 

3. Siirt'te halen kurumumuza ait sağlık te
sisi bulunmamaktadır. 

4. 1971 programına göre merkezde bir sağ
lık istasyonu açılabilecektir. 

Arz olunur. 

24. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da yapılacak olan 
hastanenin 1970 yılında inşaatına başlanıp baş-
lanmıyacağına dair sorusu ve Çalışma Bakanı 
Seyfi öztürk'ün yazılı cevabı (7/293) 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun saym Çalışma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlımaısına 

delâlet buyurutaiiasını rica ©der saygılar sunıa-
mım. 

31 . 7 . 1970 
Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Seyribeyıoğlu 

Sorti : 
Kastamonu'da büyük ihtiyacı duyulan bir 

hastanenin yapılmasının Sosyal Sigortalar Ku
rumunca kararlaştırıldığı, arsa meselesi hallo-
lunduğu takdirde 1970 yılı içerisinde temel 
atılarak yapımına başlanacağı, bizzat tarafa 
muzdan Mecliıs kürsüsünde ifade olunmuş ve1 

Meclis zabıtlarına da intikal etmişti. 

Haltta yerinin tesfoM için Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından muhtelif heyetler gönde
rilmiş, son gelen heyet hastane yerini tesbitt 
etmişti. Arsa sahipleri Tekel İdaresi ile Kasta
monu Belediyesi taraflarından, arsanın sem^ 
bolk bir bedel ile Kuruma satışının yapılalbife-
ceği de bildirilmişti. 

Yine aatıâlileri tarafından, bu. işi takilbeden 
IKasltamonu'da mevcut sendikalar başkanlarına 
yazılan yazılarda da, arsa işi hallodunduğu 
takdirde derhal hastanenin inşasına başlana
cağı. ifade olunmakta idi. 

A. P. İktidarının bütün vaitleri gibi bu^ 
nun da gerçekleşimemıesi karşısında Kastamonu'
da mevcut sendikalar başkanları (Yol - tş 
ISendikası Başkanı Zeki Sezgin, Metal - İş 
Sendikası Gene! Başkanı Mehmet Okçuoğlu, 
Şeker - tş Sendikası Şube Başkanı Abdullah 
Güler, Sağlık - İş Şube Başkanı İsmail Tamse-
zer) 20 . 7 . 1970 tarihinde müştereken yayın
ladıkları bir beyanname ile durumu izah ede
rek : 

Kuru vaüt değil, yetkililerden icraat bek
lediklerini, tesbit edilen arsa üzerine inşaatın 
'ivedilikle başlatılmasını, aksi halde teşkilâtla
rının kanuni her türlü çareye başvurmaya ka
rarlı olduklarını, umumi efkâra ilân etmişler
dir. 

Bize gönderilen bu beyannamenin elbeıtfce 
bir örneği de saym Bakana gönderilmiştir. 

Bu durum karşısında aşağıdaki soruları za-
tıâlinize tevcih etmek, benim için kaçmılımıaiz 
(bir görev olmuştur. 

1. Arsa yeri tesbit ve sembolik bir bedelle 
Kuruma verileceği de belirtildiğine göre, ev
velce ifade ettiğiniz gibi hastan© inşaatına 

— 314 — 



M. Meclisi B : 42 27 . 1 . 1971 O : 1 

1970 yılı içinde başlanacak mıdır? Başlana-
caksa hangi tarihte başlanacaktır? Başlana-
mıyacafesa sebebi nedir? Bütün voitler gibi 
bunun da tutulmaması Kastamonu'nun ve 
Kastamonuluların kaderi midir? Yoksa partim 
nize haddinden ve lüzumundan fazla oy verme
lerinin karşılığı oezlandırma imdir? 

2. İnşaatın (başlaması karşısında beyanna
me yayınlıyan sendikalar, betörttdlkieıri üzere 
kanuni her türlü çareye başvurarak ve ka
nunların verdiği yetkileri, kullanarak eyleme 
geçerler ise bunun sorumluluğu (kime raci ola
caktır? Zatıâlinıiız bu sorumluluktan kurtulabi
leceğinizi zannediyor musunuz? 

Saygılarımla. 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

özel 
3349 

1 . 10 . 1970 
Millet Meclisi. Başkanlığına 

Ankara 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesiyle alınan 29 . 8 . 1970 tarih ve 
7-293-2279/15173 sayılı yazıları. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Seydi-
beyoğlunun, Kastamonu'da yapılacak olan has
tanenin 1970 yılında inşaatına başlanıp başlan-
mıyacağına dair yazılı soru önergesiyle ilgili 
olarak istenilen bilgi ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Seyfi öztürk 

Çalışma Bakanı 
NOT 

Kurumumuzca Kastamonu'da inşası öngörü
len 50 yataklı hastane için lüzumlu arsayı temi-
nen, görevlendirilen heyetçe mahallinde yapılan 
araştırmalar sonunda, mülkiyeti Tekel Genel 
Müdürlüğüne ait yeni açılan Sinop yolu ile Da
day yolu üzerinde Çırçır Çeşmesi mevkiinde Ha-
cııbey köyü tapusunun cilt 11, sayfa 11 sırasında 
kayıtlı 8 700 m2 lik tarla ile, yola cephesi olmı-
yan mücavirmdeki belediyeye ait arsadan ihti
yacımızı karşılıyacak 11 300 m2 lik bir kısmı 
uygun mahal olarak tesbit edilmişti. 

Bu konuda yapılan çalışmalarımızda; 

1. Belediye mülkiyetinde olup Kurumumuz 
ihtiyacını tamamlıyacak kısmın satılması husu

sunda Belediye Başkanlığından alınan teklif 
mektubu ile mutabakat sağlanmıştır. 

2. Yine mülkiyeti Tekel Genel Müdürlüğü
ne ait yukarda mevkii belirtilen gayrimenkulun 
Kurumumuza satılıp satılmıyacağı, satılacak ise 
beher m2 sinin kaç Tl. dan satılabileceğinin bil
dirilmesi hususunda yazılan 7 . 5 . 1970 tarih ve 
273073 sayılı yazımıza, anılan Genel Müdürlükçe 
alınan cevabı 8 . 8 . 1970 tarih ve 34246 sayılı 
yazıda; 

«Söz konusu arsa üzerinde, Genel Müdürlük
lerince idare ve ambar binası inşaası mutasav
ver bulunduğundan Kurumumuza ait varsa eş 
değerli bir arsa ile takasının mümkün olduğu» 

bildirilmiştir. 
Buna karşılık mezkûr ilde takası yapılabile

cek arsamızın bulunmadığı, ihtiyaçları için arsa 
bulunmasında müzahir olunacağı, hattâ Beledi
yeye ait arsalardan temin edilebileceği va'di-
nin alındığı, 27 . 6 . 1970 tarih ve 395244 sayılı 
yazımızla bildirilmiş, arsalarının bedeli mukabi
linde Kurumumuza satışı istenmiştir. 

Söz konusu yazımıza cevap alınmadığından, 
işin önemine binaen biran evvel cevaplandırıl
ması 29 . 7 . 1970, 21 . 8 . 1970 tarih ve 475511, 
518075 sayılı yazımızla tekidedilmiş, çabuk ne
tice alınması bakımından da İstanbul Emlâk ve 
İnşaat Müdürlüğümüzce elden takibi 13 Ma
yıs 1970 tarih 292348 sayılı talimatımızla isten
miş adı geçen Müdürlüğümüzün arsa mâlikleri 
nezdinde zaman zaman yapmış oldukları temas
lar sonunda en son yazılan 19 . 8 . 1970 tarih 
ve 8481 sayılı yazıda «arsa ile ilgili tekliflerini 
havi yazının hazırlanmakta olduğu, her hangi 
bir açıklama yapmaktan içtinabedildiği» 

bildirilmiş ancak bugüne kadar beklenen 
cevap alınmamıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğüne ait arsa için Vilâ
yet tarafından tekrar bir yazı yazılmış olup müs
pet cevaplarına intizar olunmaktadır. Ayrıca 
mezkûr arsanın bitişiğinde Belediyeye ait arsa
nın alım muamelesi de ikmâl edilmek üzeredir. 
Projeler hazır olduğundan inşaat hemen ihaleye 
çıkarılabilecektir. 

Arz olunur. 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Eği
tim Enstitüsü Edebiyat ve Fen bölümü mezunu 
öğretmenlerin branşlara ayrılıp ayrılmıyamağına 
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devir sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'
un yazılı cevabı (7/294) 

1 . 8 .1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlma-
smı müsaadelerinize saygıyla sunarım. 

Uşak 
Âdil Turan 

Eğitim Enstitüsü Edebiyat veya Fen bölü
münden mezun olan öğretmenlerin Türkçe, Sos
yal Bilgiler, Matematik, Fen bilgileri adı altın
da branşlara aynlması hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığının çalışması vardı. Bu maksatla 1968 
yılında orta dereceli okullara genelge gönderil
miş, ilgili öğretmenlerin istekleri sorulmuştu. 
Bugüne kadar sonuçlanmıyan konu üzerinde 
Bakanlığın durum ve tutumu nedir? Branşlara 
ayrılıp aynlmıyacağı, aynlacaksa ne zaman uy
gulamaya başlanacağı? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 81.12 .1970 

Sayı : 376 
Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 11 . 11 . 1970 tarih ve 7/204 - 2281/ 
15220 sayılı yazılarınıza, 

Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, Eğitim Ens
titüsü Edebiyat ve Fen Bölümü mezunu öğret
menlerin branşlara ayrılıp aynlmıyacağma dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 
Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'ın, Eğitim 
Enstitüsü Edebiyat ve Fen Bölümü mezunu öğ
retmenlerin branşlara ayrılıp aynlamıyacağına 

dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 
Orta öğretimde sayısı 11 000 civarında bu

lunan ve zamanında Eğitim enstitülerinden Fen 
ve Edebiyat Grupu öğretmenleri olarak yetişen 
personeli son «lise ve dengi okullar sınıf'geçme 
ve imtihan yönetmeliği» nin getirdiği yeni hü
kümler karşısında, gereğine göre branşlara ayı
rıp buna göre, kararname tanzimi suretiyle yeni 
bir atama ve görevlendirmeye tâbi tutma işi 
orta öğretimin, elverişli ortam teşekkül edince 
çözümlenmesi gereken bir problemi halindedir. 
fföyleki : 

1967 - 1968 öğretim yılı başında yürürlük 
mevkiine konulan «lise ve dengi okullar sınıf 
geçme Ve imtihan yönetmeliği», bir süreden be
ri ortaokullarda fen grupu adı altında okutulan 
dersleri matematik, fen bilgisi; edebiyat grupu 
adı altında okutulan dersleri de Türkçe ve sosyal 
bilgiler olarak ikişer derse ayırmıştır. Bunun 
sonucu olarak : 

a) Bu tarihe kadar ayrı kitap ve ayrı prog
ram üzerine edebiyat grupu içinde bu grupun 
öğretmenleri tarafımdan müstakil birer ders ola
rak okutulmakta olan tarih, coğrafya, yurttaş
lık derslerinin «sosyal bilgiler» ve aynı şekilde 
fen grupu derslerinden fizik, kimya ve tabiat 
bilgisi dersleri de «fen bilgisi» adı ile «birleşti
rilmiş birer ders» haline getirilmiş, 

ıb) (Değişiklik tarihine kadar fen grupu öğ
retmenlerinden bir kısmının fen bilgisi, diğer 
bir kısmının matematik; edebiyat grupu öğret
menlerinden bir kısmının Türkçe, diğer kısmı
nın ise sosyal bilgiler öğretmeni olarak branşla
ra aynlması ve buna göre yeniden birer karar
name düzenlemek suretiyle yeni görevlendirme 
ve atama işlemine gidilmesi zaruri görülmüş, 

c) Uzun süre bir grup dersi okutan bir öğ
retmenin, bâzı şartlar içinde bu derslerden bi
rinde kendisini daha fazla yetiştireceğini veya 
her hangi bir dersi daha fazla benimseme eği
limi içinde bulunabileceğini göz önünde bulun
duran Bakanlığımız bu yeniden branşlara ayır
ma ve görevlendirme işleminin ilgili öğretmen
ler arasında açılacak bir anketin sonuçlanna ve 
imkân nisbetinde öğretmenlerin isteğine dayan
dırılmasında fayda mülâhaza etmiş ve anket ne
ticesinde ortaya dengesiz bir tablo çıkması, bâzı 
branşlara! çok ve bâzılarının ihtiyacı karşılama
ya yetmiyeoek derecede az öğretmen tarafından 
istenmesi halinde, bu dengesizlik, bir yıla mah
sus olmak üzere Eğitim enstitülerinin ilgili şu
beleri arasında ankette fazla rağbet gösterilene 
az, az gösterilene çok aday kabul etmek suretiy
le telâfi edilecek ölçüler içinde bulundukça so
nuçlara uyulmak kaydiyle düşünülen anket ya
pılmış, 

d) Anketlerin incelenmesi ve değerlendiril
mesi sonucunda fen grupu öğretmenlerinden 
% 16 sının fen bilgisi, % 84 ünün matematik; 
edebiyat grupu öğretmenlerinden % 80 inin 
Türkçe, % 20 sinin sosyal bilgiler branşını ter-
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ciih ettiği ve buna göre atama yapılmasını bek
ledikleri tesbit edilmiş ve bu sonuca uyulması 
mümkün görülememiştir. 

Diğer taraftan bu anketin yapıldığı sıralar
da, öteden beri grup öğretmenlerinin, grup için
de branş öğretmeni gibi görevlendirilmiş olma
larından doğan fiilî duruma göre, liste ve dengi 
okullar sınıf geçme ve imtihan yönetmeliğinin 
getirdiği yeniliklerden olan «Birleştirilmiş ders
leri» okutabilme imkânlarına hemen intibak et
melerini güçleştiren alışkanlıklar içinde bulun
dukları, yönetmeliğin esprisine göre öğretim 
yapma yoluna girebilmek için bir intikal döne
minden geçmeye ihtiyaç bulunduğu tesbit edil
miş ve henüz birleştirilmiş dersler program ve 
kitapları da hazırlanamamış olduğundan, teşki
lâta birleştirilmiş derslerin, kitap ve program 
hazırlanıncaya kadar, eskiden olduğu gibi oku

tulmasına devam edilmesi emredilmiş ve öğret
menlerin branşlara ayrılması işinin de ertelen
mesi uygun görünmüştür. 

Halen bu derslerin programları ve kitapları 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

1970 - 1971 öğretim yılı başından itibaren 
105 ortaokulun 1 nci sınıflarında fen bilgisi ve 
sosyal bilgiler deneme öğretimine başlanmış 
olup bu deneme öğretimi kademeli olarak yürü
tülecek, 1972 - 1973 öğretim yılı sonunda dene
me tamamlanıp bu dersler öğretiminin bütün 
okullara teşmili mümkün olacaktır. 

Fen ve edebiyat grupu öğretmenlerinin 
branşlara göre görevlendirilmesi işi deneme öğ
retimine paralel olarak, deneme öğretiminin ida
reyi ve öğretmenleri aydınlatacak neticeleri 
alındıktan sonra tesbit edilecek kıstaslara göre 
ele alınacaktır. 

»&<t 
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27 . 1 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, son günlerde meydana gelen olaylar kar
şısında Hükümetin tutum ve davranışı konu
lunda Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Başbakan, İçişleri ve Ulaştırma bakanları hak
kında bir Gensoru açılmasına dair önengcsi. 
(11/18) 

2. — Başkanlık Divanmdaki açık üyeliğe 
seçim. 

B - İKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözilü sorusu (6/7) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Ncbil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili İhrçan. Ataöv'ün. 
10 Kasım 1969 tarlihinde yayımlanan televizyon * 
programıma ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğtıkpı-
nar'ın, (Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanımdan sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osımatı Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz . Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağılı Hayrabolu ilçesinde da

ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

8. — TeJkirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkelk Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon eik-
siklerinin giderilmesine dair Sağlılk ve Sosyal 
Yardım Başkanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili tbrahim öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar']ıı. 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbadtandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 
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17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
ııün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

lî). — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (fi/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
»ödü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynviıklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/32) 

2G. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

27. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü-
sorusu (6/35) 

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli-nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan. ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

30. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşak-
Esme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rın dan sözlü sorusu (6/38) 

31. —- Afyon Milletvekili Hamdi Hamameı-
cglu'ımn, Eiıer ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(G/39) 

32. — İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (G/40) 

33. - - Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
iıı, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (G/42) 

35. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Iüğitim Bakanından sözlü sorusu (G/43) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İsgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İsgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (G/45) . 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İsgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'üu, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (G/47) 

40. --- Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de-
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ğişikliğine ve bu yjlıın asiaHlanrııa.';.nın no za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (G/48) 

44. —• Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İsleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

42. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Milli Nğilim Bakanından sözlü sorusu (G/50) 

4;>). — Maraş Milletvcıkili İbrahim Üztürk'-
ân, Kalkınma Plânında yer alan, «idareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

44. ~- Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

45. _ Sivas Milletvekili Mustafa Komal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

46. _ Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

47. _ Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

49. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

50. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

51. — Samsun Milletvekili İlyas Kıhç.'ın, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 

alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

52. — Ankara Milletvcıkili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğuıkpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı taran ilâçlarına dair Tanm Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

56. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
airaete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

57. — Konya Milletvefldli Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

58. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, içel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

fiO. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
v^r'iıı, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.er'in, Zonguldak'] diğer illere bağhyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/G9) 

G2. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

G3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşıcı ve haberleşme ihti-_ 
ya çına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 



64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güncr'-
in, E. K. î. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (fi/72) 

G5. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

66. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

07. — Maraş Milletvekili İbrahim özitürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

70. _ İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik: Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

71. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Scy-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

72. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan »özlü sorusu. (6/81) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey^ 
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrabmaııpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

75. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey-
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
8oıusu. (6/84) 
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; s 76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu.ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

77. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

79. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

81. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

82. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Muthı/nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu f 6/92) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair' İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından söziü soru
su (6/93) 

85. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

86. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşak Milletvekili Adil Tımuı'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc-
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ret ödcnmcsint dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

88. — Zonguldak Millotvckili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(G/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ca kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. —• İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

94. —• Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. — Niğde Milletvekili Mevliit Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin. Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

100. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

101. — Antalya. Milletvekili Hasan Ali G-ül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali G-ül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

• 104. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyaeağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1J3) 

105. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

106. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
'uîıun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. —• Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan »özlü sorusu (6/116) 

108. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

109. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. — Çorum Milletvekili Oahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-



yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Uiaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

113. — Ordu Milletvekili Ferda Gül ey'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

114. —- Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alınan 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

J17. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 
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122.;-~ Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü soruseu (6/132) 

123. — Ordu Milletvekili Ferda Gülcy'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzııner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

12G. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasmdaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğli:ri'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâ/.ı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yıırtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (ü/140) 

.13.1. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 
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132. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden- I 
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yi e yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy işleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
İmar ve.İskân Bakanlığı tarafından ihalesıi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tiboğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü "sorusu (6/148) 

138. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

139. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

140. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

141. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı- I 
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan ısözlü sorusu (6/153) 

' 142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, ! 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu- ] 

rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

143. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözılrü sorusu 
(6/155) 

144. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

145. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
Lükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so-
îusu (6/157) 

146. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın" önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

147. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'-
r.m, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

148. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
.şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

149. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

150. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

15.1. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 neti 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

152. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
ııar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 
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153. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
niıı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

154. —• Erzurum Milletvekili Selçuk Ervcr-
di'niri, Maliye Bakanlığının yüksele zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/160) 

155. •— Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ııı, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

156. — Samsun Milletvekili llyas Kıhç'ın, İs
tanbul Kültür Sarayında, görev alan personele 
ve yangın .sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

157. — İstanbul Milletvekili Turgut, Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169.} 

.158. — Trabzon Milletvekili Mehmet. Ars-
.lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

159. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'iın, 11 Ekim 1967 yılından bu1 yana 
Kayseri Millî Eğitim, örgütünde yapılan nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından »özlü 
sorusu (6/171) 

160. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara. Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanı ndnn sözlü sorusu. (6/172) 

161. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından bir 
sahne sanatçısına tabanca çekildiği iddiasına 
•dair Başbakan ve Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/17o) 

162, — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

16:}. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
( i/l 75) 

161. —'İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İSLER 

B - TÜZÜK GEREĞÎNCE Bili DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B ımuNcı GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 


