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1. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'nun, Diyarbakır ili Çermik İlçesi
Alos bucağında bucak müdürü ile sağlık
personeli arasında vukua gelen müessif
olay hakkındaki demeci ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın
cevabı.
132:134
2. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, er eğitim tugaylarındalki oku
ma - yazma okullarında ve ceza evlerinde
görevli öğretmenlere eğitim ödeneği ve
rilmesinin sakıncalarına dair demeci.
134
3. — Bâzı konuların görüşülmelerinin
geri bırakıldığına dair Başkanlığın iaçıklaması.
134:135

4. — Aydın Milletvekili Nahit Mente
şe'nin, gündemde bulunan gensoru öner
gelerinin gündeme alınıp salınmaması konu
sundaki görülmelerin 10 ar dakika ile tah
didine dair önergesi.
135:141
5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya
Bahadmlı ve Tekirdağ Milletvekili Kemal
Nebioğlu'nun, Anayasanın 45 ve 52 nci
maddeleri muvacehesinde tütün ekicilerine
karşı görevini yerine getirmiyen 'Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair
önergesi. (11/65)
141:153
6. — istanbul Milletvekili Sadun Aren
ve Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ellinci'nin, dış ekonomik ilişküeriıniz ko
nusunda, millî menfaatlerimize aykırı bir
politika izlediği iddiası ile, Hükümet hakkın
da gensoru açılmasına dair önergesi.
(11/66)
"
153:163
7. ^_ Nevşehir Milletvekili Salâhattin
Hakkı Esatoğlu'nun, Anayasamızın lâik
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Devlet ilkesini ihlâl ettiği iddiası ile Hü
kümet Başkanı Süleyman Demirel hakkın
da gensoru açılmasına dair önergesi.
(11/67)
163:175
5. — 'SORULAR VE (TUVARRAR
A)
LARI
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175

SORULAR VE CEVAP
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1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif
Sarıyüce'nin, askerî birliklere ait patla
mamış mermilere dair sorusu ve içişleri
Bakam Faruk Sükan ile Millî Savunma
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı ce
vapları (7/237)
175:176
2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif
Sarıyücs'nin, Cumhurbaşkanının yurt ge
zilerinde yaptığı temas ve incelemelere
dair sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/383)
176:177
3. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, Karayollarındaki işçi ücretlerine dair
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sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'
in yazılı cevabı (7/433)
177:178
4. — Çankırı Milletvekili
Nurettin
Ok'un, Ankara - Çankırı yolu âışaatınm
1968 yılı cari programına alınıp alınmıyacağına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı
Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/450)
178
5. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, Ordu Birliklerinin yurdun ağaçlandı
rılması işinde kullanılmasına dair sorusu
ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal
oğlu'nun yazılı cevabı (7/535)
178:179
6. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, içişleri Bakanlığı aleyhine açılan
dâvalara dair sorusu ve içişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm yazılı cevabı (7/643)
179:180
7. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, Bayındırlık Bakanlığı aleyhine
açılan dâvalara dair sorusu ve Bayındır
lık Ba,kanı Orhan Alp'in yazılı cevabı
(7/619)
181:183

1. — GEÇEN \ ÜTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Vazife ile yurt dışına giden Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut'a Devlet Bakanı Seyfi
öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel
Kurulun bilgisine sunuldu.
Aydın
Milletvekili
Reşat özarda'nın,
1 . 11 . 1965 ten 1 . 7 . 1966 tarihine kadar
Millet Meclisi komisyonlarının toplantıları ve
bunlara devam etmiyen üyeler hakkındaki
yazılı soru Önergesini geri aldığına dair öner
gesi okundu ve yazılı sorunun geriverildiği
bildirildi.
Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı
ve Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun,
Anayasanın 45 ve 52 nci maddeleri muvace
hesinde tütün ekicilerine karşı görevini ye
rine getirmiyen Hükümet hakkında,

istanbul Milletvekili Sadun Aren ve Diyar
bakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin, dış
ekonomik ilişkilerimiz konusunda millî men
faatlerimize aykırı bir politika izlediği iddiasiyle Hükümet hakkında ve
Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun, Anayasamızın lâik Devlet ilkesini
ihlâl ettiği iddiasiyle Hükümet Başkanı Sü
leyman Demirel hakkında gensoru açılmasına
dair önergeleri okundu ve gelecek birleşimde
gündeme alınıp alınmamalarının görüşüle
ceği bildirildi.
Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, Kara
yolları ve YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin
yevmiye ve ikramiyelerini zamanında alama
dıkları iddiasiyle görevlerini yerine getirmiyen
Bayındırlık ve Köy işleri bakanları hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesinin
okunmasına bir süre devam olundu.
Birleşime 15 dakika ara verildi.
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îkinci Oturum
I
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, Kara Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap ka
yolları ve YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin nunu tasarıları ile
yevmiye ve ikramiyelerini zamanında alama
Sivil Savunma İdaresi Fon İşleri Sayman
dıkları iddiasiyle görevlerini yerine getirmiyen
lığının 1964 ve 1965 yılları rapor ve bilanço
Bayındırlık ve Köy İşleri bakanları ve
su hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkereleri
ve Sayıştay Komisyonu raporunun maddeleri
Afyon Karahisar Milletvekili Murat Öner,
kabul olunarak tümleri açık oya sunuldu ve
Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve Zonguldak
oyların ayırımı sonunda kabul olundukları bil
Milletvekili Kâmil Kırıkoğlu'nun, köylerimi
dirildi.
zin kalkınması hususunda hiçbir tedbir ve po
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin se
litika getirmediği iddiasiyle Hükümet hak
çimlerinde
uygulanacak hükümler hakkındaki
kında.
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
Gensoru açılmasına dair önergeleri okundu
mesine dair Geçici Komisyon Başkanlığı tez
ve gelecek birleşimde gündeme alınıp alınma
keresi yapılan görüşmelerden sonra kabul olu
ması hususunda görüşüleceği bildirildi.
narak, tasarının tümü üzerinde bir süre gö
Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış rüşüldü.
tay Başkanlığı 1966 yılı Kesinheabı hakkında
Birleşime yarım saat ara verildi.
Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu rapor
Üçüncü Oturum
larının bastırılıp dağıtılmış olduğu, bu su I
retle Genel Kurulun bilgisine sunulduğu, MuTürkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin
hasebei Umumiye Kanununun 127 nci madde
seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkındaki
sinin son fıkrası gereğince aidolduğu Hazine
kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmehesabı umumiyesine ithal edilmek üzere Hükü I 1er tamamlandı ve maddeleri ve tümü kabul
mete gönderileceği bildirildi.
olundu.
4 . 3 . 1968 Pazartesi günü saat 15 te top
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve
12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanununun
lanılmak üzere Birleşime saat 22.47 de son
31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına verildi.
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Adalet
Başkan
Kâtip
Komisyonu raporu, yapılan görüşmelerden
Ferruh Bozbeyli
Tdkat
sonra, kabul olundu.
Bedrettin Karaerkek
Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Kâtip
Orman Genel Müdürlüğü,
Konya
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve
I
îsmet Kapısız
2. — GELEN KÂĞITLAR
TASARI

| da Başbakanlık tezkeresi. (3/874) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
1. — Eski eser kanun tasarısı. (1/486) (İçiş
misyona)
leri, Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına)
4. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm

TEZKERELER

2. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi. (3/873) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona)
3. — Adana Milletvekili Turhan DiUigil'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın- |

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/875) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona)
5. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/876) (Anayasa ve
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Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona)
6. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/877) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona)
RAPORLAR

raporu. (3/815, 1/349) (Gündeme) (S. Sayısı :
661)
8. — Ceza ve Islâh Evleri ile îş Yurtları dö
ner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 1960 yıl
ları bilançolarının sunulduğuna dair Sayıştay
Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu
raporu. (3/410, 3/478) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 662)

7. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 bütçe
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu

9. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu. (3/865) (Gündeme) (S. Sayısı : 663)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saa*i : 15.00
BAŞKAN — Başkanyeldli Atıf Şohoğlıı
KÂTİPLER : Tevfik Koraltan (f.'ivas), Kenan Aral

(Tunceli)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birisşi üııi açıyorum.
3, — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihanla yoklama yapı
lacaktır. Muhterem milletvekillerinin beyaz düğ
melere basmalarını istirham edeceğim.
Yeni gelen sayın üyelerin beyaz düğmelere
basmalarını istirham edeceğim, yoklama mua
melesi devam etmektedir.

Yoni gelen arkadaşların yoklamaya katılmak
için istical buyurmalarını istirham edeceğim.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, ge
rekli çoğunluğumuz vardır. Çalışmalara baş
lıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Çankırı Milletvekili
nun, Diyarbakır ili Çermik
da bucak müdürü ile sağlık
vukua gelen müessif olay
ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Özkan'ın cevabı.

Bursun Akçaoğlu'ilçesi Alos bucağın
personeli arasında
hakkındaki
demeci
Bakanı Vedat AH

BAŞKAN — Sayın Dursun Akçaoğlıı; gün
dem dışı söz istemişsiniz.
Beş dakikayı geçmemek kaydiyle buyurunuz
efendim.
— 132

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın
Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri;
Diyarbakır'da cereyan eden çok müessif bir
olay hakkında Sayın İçişleri Bakanından ve
Sayın Sağlık VG Sosyal Yardım Bakanı arka
daşımdan bilgi almak maksadiyie huzurunuzda
yım.
Arkadaşlarım, her haldo gazetelerde oku
muşsunuzdur; Diyarbakır'ın Çermik ilçesine
bağlı Alos bucağında Alos Bucak Müdürü ya-
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nında bulunan 6 jandarma ile sağlık ocağını ba
sıyor. Gazetelerin verdiği malûmata göre, bu
cak müdürünün eşi rahatsızlanmış, ebeye iğne
yaptırmak istemiş - bize intikal eden malûmata
göre - zannediyorum ebe de, «Ancak I:is, dok
tor reçetesiyle iğneleri yaparız.» demiş. Bu
nun üzerine her halde duruma Bucak Müdürü,
içerlemiş 6 jandarma ile sağlık ocağını basmış.
Şimdi arkadaşlarım, sosyalleştirmenin ne güç
şartlar altında yürüdüğünü biliyorsunuz. Ne
doğru dürüst nafıa hizmetlerini götürebiliyoruz,
hele bilhassa Şarkta, biliyorsunuz ne güç şartlar
altında yürüyor, ne eğitimi götürebiliyoruz. Ge
rek sağlık personelinin, gerekse yardımcı sağ
lık personelinin orada ne güç şartlar altında
çalıştığı da herkesçe ınâlûm.
Şimdi ben bu durumda, gazetelere intikal
eden ve dünkü Cumhuriyette çıkan havadisi
yüksek huzurunuzda özetledikten, Sayın içiş
leri Bakanı ile Sayın Sağlık Bakanı meslektaş
larımdan bu hususta aydınlatıcı malûmat rica
ettikten conra huzurunuzdan ayrılacağım.
Muhterem, arkadaşlarım, gazetelerde çıkan
en özetli malûmat dünkü Cumhuriyetteki şu ha
vadistir, ölçüyorum müsaade buyurursanız:
«Sağlık müdürü ve 32 doktor toptan istifa
etti. Diyarbakır, Mehmet Mercan bildiriyor:
Altı silâhlı jandarma ile Alos Bucağı sağlık
ocağını basan ve doktorun altmış yaşındaki an
nesini tabanca kabzası ile yaralıyan Bucak Mü
dürü Remzi Erbil ile, Astsubay Başçavuş Meh
met Küçükoda'nm aradan dokuz gün geçmiş
olmalına rağmen cezalandırılmamaları ilimizde
görevli sağlık ocağı doktorlarının toptan isti
fasına sebebolmuştur. Basta Diyarbakır Sağlık
Müdürü Doktor İrfan özer olmak üzere-32 dok
tor teker teker yazdıkları dilekçelerle istifa
etmişlerdir. Dilekçelerinde doktorlar, sanıklar
cezalandırılmadıkça Türkiye'de görev yapmaya
caklarını bildirmişlerdir.»
Şimdi muhterem arkadaşlarım, gündem dışı
verilen şu süreyi suiistimal etmemek inin fazla
konuşmadan huzurunuzdan ayrılacağım. Sayın
içişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı meslektaşım
dan istirhamım şudur: Evvelâ bu müessif teca
vüz olayı vukubulımış mudur? Bu hazin olayı
protesto etmek maksadiyle Sağlık Müdürü
dâhil, bu bölgede görevli 32 doktorun istila et
tiği doğru mudur?
i
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Valilikçe olayla ilgili Bucak Müdürünün nak
ledildiği haberini aldım, bunu gazeteler yazmı
yor, tabiî üzerine eğildim hâdisenin, bir hâkim
de olduğum, vaktiylede bu işlerde çalışan bir
arkadaşınız olduğum için etüt ettim, Bucak
Müdürünü nakletmişler. Bu da doğru mu
dur?
Şayet bu olaylar doğru ise Sayın içişleri Ba
kanı ile Sağlık Bakanı arkadaşlarımızın bu
konuda ne gibi tedbir aldıklarını öğrenmek isti
yorum.
Kanaatime gelince; ben, kendime iğne vur
madan başkasına çuvaldızı vurmam. Yani yetişiş tarzım da böyledir, kendimin yapmıyacağı
bir şeyi de hiç kimseye söylemem.
Kanaatim odur ki, yukarıdaki mâruzâtımdan
da anlaşılacağı veçhile, hâdise vâladır; bucak
müdürünün yerinin değiştirilmesi de olayı teyidetmektedir, idari tasarruflarda sürat esastır,
gerek halka gerekse taraflara ancak o zaman gü
ven verilebilir.
Yapılacak iş; bucak müdüriyle karakol
komutanının derhal Bakanlık emrine alınma
lıydı. içişleri Bakanı bunu yapmış mı veyahut
yapmayı düşünüyor mu?
Bu işlem, tahkikatın selâmeti için de zaru
ridir. Eğer şimdiye kadar bu işlem yapılma
dıysa veya düşünülmüyor ise idare kusurludur
ve bu kusuru da ağırdır. Hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar)
BAŞKAN
efendim.

Sayın Sağlık Bakanı, buyurun

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kay:eri) — Muhterem
Başkan, muhterem milletvekilleri;
Çankırı Milletvekili Saym Dursun Akçaoğlu
dünkü gazete neşriyatı üzerine Diyarbakır'da
32 hekimin istifa olayını huzurlarınıza getirmiş
bulunmaktadır.
Ben de Sağlık Bakanı olarak sizlere bu mcvzudaki bilgilerimi arz edeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, Diyarbakır'ın Çer
mik ilçesine bağlı Alos Nahiye Müdürü, akşamın
geç saatlerinde doktorun da bulunmadığı bir
sırada sağlık ocağı ebesini iğne vurmak tale
biyle davet ediyor. Ebe, doktorun talimatı veç
hile doktorun haberi bulunmadan böyle bir iğne
vurmaya gelemiyeceğini bildiriyor. Talep tek
rarlanıyor, ebe yine reddediyor. Bunun üze-
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rine Nahiye Müdürü, yanında karakol komu
tanı ve iki jandarma eri bulunmak üzere sağlık
ocağının lojmanlarına geliyorlar, içeriye giriyor
lar. Ve iddiaya göre de doktorun annesini ve
ebeyi tartaklıyorlar. Vak'adan sonra doktor
dönüyor ve bu hâdiseye muttali olur olmaz der
hal valiye hâdiseyi intikal ettiriyor. Vali, ânın
da Çermik Kaymakamını bu hâdiseyi tahkik et
mekle vazifelendiriyor. Ve tahkikat henüz tam
mânasiyle neticelenmemiştir. Ama buna rağmen
Vali Nahiye Müdürünü ilk tedbir olarak diğer
bir nahiyeye naklediyor.
Muhterem arkadaşlarım; hâdise ilk ânında
bizlere de intikal etmişti ve biz de tahkikatın
müessir bir şekilde devam etmesi talimatını ver
miş bulunmaktaydık. Dünkü gazete neşriyatı
üzerine tekrar Valiyle ve Sağlık Müdürüyle te
mas edilmiştir, tahkikatın son safhaya geldiği
öğrenilmiştir, içişleri Bakanı arkadaşımla yine
temas temin ettik. Bugün de Nahiye Müdürü
vilâyet hudutları dışına alınmıştır. Ve ayrıca
vak'a adliyeye intikal etmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, hâdisenin, tahkikatı
tarafsız bir ölçü içinde yapılmıştır, adliyeye in
tikal etmiştir. Biz Hükümet olarak, sosyalizas
yon bölgesinde gerçekten büyük bir fedakârlık
ve feragat içinde çalışmakta olan, başta hekim
arkadaşlarımız, diğer bütün sağlık personelini
elbette ki böylesine vâki tecavüzlerden masun
tutmaya mecburuz, vazifeliyiz Ve bu vazifemiz
de gereği şekilde yerine getirilmiştir. Bundan
böyle de getirilecektir. Her hangi bir istifa
olayı Bakanlığımıza da intikal etmiş değildir.
Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar)
2. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, er eğitim tugaylarındaki okuma - yazma okul
larında ve ceza, evlerinde görevli öğretmenlere
eğitim, ödeneği verilmemesinin sakıncalarına dair
demeci.
BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, ceza
evlerindeki öğretmenler hakkında beş dakikayı
geçmemek kaydiyle gündem dışı söz istemişsi
niz.
Buyurun.
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; okuma - yazma tu
gaylarında vazifeli olan öğretmen arkadaşların
eğitim ödeneğiyle ilgili durumlarını aksettirmek
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım.
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ilkokullarımızda asil olarak öğretmenlik yap
ma hakkını elde etmiş olanların askerliklerini
er - öğretmen nâmı altında ifa ettikleri yüksek
malumlarınızdır.
Bu öğretmenlerin, dört aylık temel ve ih
tisas eğitiminden sonra bir kısmı, kura ile, oku
ma - yazma okullarında, diğer bir kısmı ise
Millî Savunma emrinde olmak üzere köy okul
larında görev alırlar. Ayrıca okuma - yazma
okullarında görev alanlar oniki aylık bir hiz
metten ısonra sekiz ay da yine Millî Savunma
emrinde olmak üzere tekrar köy okullarında
öğretmenlik vazifesine atanırlar. Köy okulla
rında er - öğretmen olarak vazife ifa edenler
eğitim ödeneği- aldıkları halde okuma - yazma
okullarında kura ile bırakılan öğretmenler bu
imkândan tamamen mahrum bırakılmışlardır.
Böylece mağdur duruma düşen bu öğretmenler,
geçim sıkıntısı içinde bunalmaktadırlar. Elle
rine geçen maaşlarının yarısına yakın bir kıs
mını ev kirası olarak ödemektedirler.
ıSayıştayın 11 . 9 . 1967 tarih ve 556789/604
sayılı kararında eğitim ödeneği alamıyacak öğ
retmenlerin vazife şekli açıklanmış ve 291 sa
yılı Kanun gereğince millî savunma hizmetleri
ni ilkokul öğretmeni olarak yapmakta bulunan
asil öğretmenler ve köy okul öğretmenlerinin
de bu ödenekten faydalanacakları yazılıdır.
Millî Eğitim Bakanlığı 15 . 11 . 1967 tarih
ve 243442/57680 sayılı yazılariyle er eğitim
tugaylarında vazife yapan öğretmenlerin, ye
tişkinler eğitimiyle uğraştıklarınidan bahisle
«Eğitim ödeneği» alamıyacaklannı bildirmiş
tir. Ceza evlerinde ve yetiştirme yurtların
da vazife yapan öğretmenler ide yetişkin
ler eğitimiyle uğraştıkları halde bu öğret
menlere «Eğitim ödeneği» verilmektedir. Kal
dı ki,
cezaevleri, okuma - yazma okulları
kadar da, okul niteliği taşımamaktadır. Millî
Eğitim Bakanlığını, bu kararı almaya sevk
eden sebepleri anlamak güçtür. Sayıları 1170
olan okuma yazma okullarında göreve verilmiş
bulunan bu öğretmenlerin mağduriyetlerine
son verilmesini Sayın Millî Eğitim Bakanından
rica ederiz. Saygılarımla. (C. H. P. sıralannidan alkışlar)
3. — Bâzı konuların görüşülmelerinin geri
bırakılacağına dair Başkanlığın açıklaması.
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BAŞKAN — Muhterem arkaJdaşlar, bugün
kü gündemimizin, «Başkanlık Divanının Genel
Kurula sunuşları» bölümünde gensoru önerge
leri yer aldığından Başkanlığımıza tevdi edil
miş bulunan, Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun bir kanun teklifinin, içtüzüğün
36 ncı maddesine göre gündeme alınması hak
kındaki önergesi;
Sivas Milletvekili Nasuh Nazif Arslan'ın bir
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesine
göre gündeme alınması hakkındaki önergesi;
Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm bir ka
nun teklifinin içtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re gündeme alınması hakkındaki önergesi;
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün
4 kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi
ne göre gündeme alınması hakkındaki 4 öner
gesi;
Çalışma Komisyonu Başkanlığının bir ka
nun teklifinin müzakeresinin tehirine dair,
1 . 3 . 1968 gün ve 2/620 esas ve 13 karar sa
yılı tezkeresi;
Bingöl Milletvekili Mehmet Emin Gündoğdu'nun ilâç Araştırma Komisyonu üyeleğinden
istifa ettiğine dair önergesi;
Bingöl Milletvekili Mehmet Emin Gündoğdu'nun istifası ile açılan ilâç Araştırma Komis
yonu üyeliğine Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in aday gösterildiğine dair, Y. T. P. Meclis
Grup - Başkanvekilinin yazısı, haklarında ge
rekli işlem, gensoruların hitamında, normal
gündeme geçtiğimizde yapılacaktır, bilgilerini
ze sunulur.
4. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin.
gündemde bulunan gensoru önergelerinin gün
deme alınıp alınmaması konusundaki görüşmele
rin 10 ar dakika ile tahdidine dair önergesi.
BAŞKAN — Şimdi, gensoruların gündeme
alınıp alınmaması üzerindeki müzakerelere baş
lıyoruz. Buna ait zaman tahdidi ile ilgili bir
önerge geldi, okutuyorum.
Saym Başkanlığa
Bugünkü gündemde yer almış bulunan gen
soru önergelerinin, gündeme alınıp ahnmıyacağı müzakerelerinin 10 ar dakika ile tahdidine
karar verilmesini arz ve teklif ederim.
Ayidın
Nahit Menteşe
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BAŞKAN — Sayın Esatoğlu ve Sayın Ülker
önergenin aleyhinde, Sayın Çelikbaş ise lehin
de söz almışlardır.
Buyurunuz Saym Esatoğlu.
SALÂHATTİN HAKKI E'SATAĞLU (Nev
şehir) — Sayın Başkan, pek muhterem arka
daşlarım; bugün gündemimizde bulunan beş
gensoru önergesinin müzakeresinde, gensoru sa
hiplerine ve parti grupu sözcülerine ancak onar
dakikalık konuşma hakkı verilmesini teklif
eden önergenin aleyhindeyim. Muhalefet par
tisi olarak, muhalefet milletvekilleri olarak de
netleme görevimizi yapmak zorundayız. Denetle
me görevimizi sorularla yapıyoruz, Meclis araş
tırmaları yolu ile yapıyoruz ve gensoru, genel
görüşme önergeleriyle yapmaya çalışıyoruz. An
cak Meclisimizde özellikle soru önergelerinin za
manında işlemediği, bir sene, iki sene beklendi
ği bir vakıadır. Meclis araştırma önergeleri de,
keza gecikmektedir. Gensoru önergeleri, Ana
yasamızın 89 ncu maddesi uyarınca günü gü
nüne Meclislerde görüşülmektedir. Ne var ki,
zaman tahdidi yüzünden aktüel ve çok önemli
memleket meselelerine yeterince değinmek im
kânını bulamıyoruz. Bugünkü gündemde bu
lunan beş gensorunun hepsi de önemli memle
ket sorunlarına değinmektedir, özellikle tara
fımdan verilmiş olan ve memleketimizin bugün
içinde bulunduğu gericilik hareketleriyle ilgili
gensoru, hele dün istanbul'da yapılan mitingten sonra çok ciddî bir memleket sorunu hali
ni almıştır. Lütfen zaman tahdidini kabul et
meyiniz de, memleketimizde halkımızın ve
lâik Cumhuriyetimizin nerelere doğru götürül
mekte ve çekilmekte olduğunu burada açık se
çik, vesikalariyle ortaya koymak imkânını bu
lalım. Bırakınız, bâzı müftülerin dini siyasete
nasıl alet ettiklerini anlatalım.
Lütfen zaman tahdidini kabul etmeyiniz de,
bâzı din görevHlerinin vatandaşlar arasında
nasıl bölücülük yaptığını örnekleriyle göstere
lim. Bırakınız da Türkiye'ide lâik Cumhuriye
ti yıkarak şeriat devleti kurmajc istiyenlerin
tertiplerini açıklıyalım.
Lütfen izin veriniz de, memleketimizde şeri
at isteriz, din elden gidiyor ıdiye ayaklananla
rın tehlikeli hareketlerini ortaya koyalım. Lüt
fen izin veriniz ve zamanı kısıtlamayınız da,
Türk basınının gericilerin, şeriat ve hilâfet
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özlemcilerinin nasıl istilâsına mâruz kaldığını
örnekleriyle ispat edelim. Ve lütfen müsaade
ediniz, zamanı kısıtlamayınız da, bu hareket
ler karşısında Hükümetin teşvik ve himayesini,
müsamahasını belirtelim. Eğer konuşmayı kı
sıtlarsanız bütün bunları açıklamak imkânın
dan yoksun kalacağız.

konuşacaktır arkadaşlar? Muayyen bir konuda
genel görüşme açılsın mı açılmasın mı, beş saat
konuşan bir hatip, açılmasına karar verildik
ten sonra ne konuşacaktır? Ben Yüksek Mec
lisin zamanını bu kadar fuzuli yere israf etme
sini, demokrasiye inanan kişiler için, isabetli
telâkki eden bir görüşe sahip değilim.

iSayın Başbakan Demirel burada bütçenin
kapanış konuşmasında demokrasinin bir dialoğ
olduğunu söylemişlerdi. Dialoğda iki tarafın
da konuşması gerekir. Şimdi görülüyor ki bu
kısıtlamalarla muhalefet konuşma hakkından
yoksun bırakılmak istenmektedir. Eğer bu
önergeyi kabul eder ve bizim konuşmalarımı
zı kısıtlarsanız İSayın Başbakanın istediği dia
loğ yerine burada (söyledikleri !bir monologdan
ibaret kalacaktır. Buna müsaade etmemeniz
için önergenin reddini rica ediyorum. (C. H.
P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş lehinde, buyu
run.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; İçtüzüğün ge
rek gensoru, genel görüşme ve Meclis araştır
maları olsun, gerekse diğer hususlarına ait
konularda sarahate varamadığımız için maale
sef 1961 yılından sonra kurulan Meclislerde ge
rekli bir çalışmayı yaptığımızı iddia etmek
mümkün değildir. Bunu dikkate alarak içtü
zükte gensoru, genel görüşme ve Meclis araş
tırması istiyen takrirlerin gündeme alınıp gen
soru açılsın mı açılmasın mı, genel görüşme
kabul edilsin mi, edilmesin mi; Meclis araş
tırması karan alınsın mı alınmasın mı konu
lanında 15 dakikayla tahdidedelim, açıldıktan
sonra saatlerce, istiyen arkadaşlar konuşsun
lar diye bir tadil teklifinde bulunmuştum. Ma
alesef son derece yapıcı ve Garp demokrasile
rinden mülhem olan bu tadil teklifi gündeme
alınıp komisyondan geçerek konuşulamad.Tğı
içindir ki, bugün aynı meseleyle karşı karşıya
gelmiş bulunuyoruz.
Demokratik düzen biraz bu düzene taraftar
olanların mesuliyet idrakine dayanıyor arka
daşlar. Mesuliyet idrakinden uzak olarak de
mokratik düzeni kurmuş ve yürütmüş hiçbir
diyar yoktur. Bu itibarla genel görüşme acil
sin mı açılmasın mı; 4 saat bunun üzerinde ko
nuşan hatip, genel görüşme açıldıktan sonra ne

Diğer taraftan arkadaşlar, bütçe müzakere
leri gensoru müzakeresidir. Bütçe müzakere
sinden geceli beş gün oldu. Bu beş gün içeri
sinde yeniden - bir şey demiyorum ama - gen
soru açılsın mı açılmasın mı diye bir zaman
tahdidinden sarfınazar ederek saatlerce ko
nuşmayı istemek parlâmentoyu çalışmamanın
kararlılığını ifade eder arkadaşlar. Hangi yö
nünden ele alırsanız alın bir «act ide conscience»
yapmaya mecbursunuz arkadaşlar, hangi par
tiden olursak olalım. Parlâmentoyu çalıştır
maya kararlı mıyız, değil miyiz? Hepimizin
münferit yeminlerimiz var arkadaşlar. Bir grupa mensubolmadan evvel herkesin bu Anayasa
düzenini çalıştırmanın yemini var. Bundan sar
fınazar ederek örüp karannı, hattâ arkadaş
lar kendi gruplannda bertaraf ettirmek imkân
larından mahrum olsalar dahi, hiç olmazsa kür
süye çıkarak bu şekilde konuşmamalıdır, de
mokratik düzene parlömanter rejime taraftar
ise arkadaşlar. İstirham ediyorum, burada
günlerce, saatlerce gensoru metinleri okundu
arkadaşlar. Gensoruyu veren arkadaşlar yok
tu, salonu terk ettiler. Ben orada dinledik.
Ne mecburiyetim var arkadaşlar? Türkiye'de
vazifeyi yapanlarla yapmıyan eşit muameleye
mi tabi olsun istiyorsunuz? Bu ne gayritabiî
bir görüştür, arkadaşlar? Bu memleketin iş
lerini görmek için vicdanımız hiç ısızlamıyacak
mı?.. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar) Yani hayretler içinde kalıyorum. 18 se
nedir bu düzenin kurulması için mücadele ettim
arkadaşlar, 18 sene. Yüreğim paralanıyor
arkadaşlar arkada otururken. Ben bu derece
üzerine aldığı mesuliyeti, bir idraksizlik içe
risinde, Meclisi çalıştırmamak gayretinde bu
lunan toplumu daha görmedim arkadaşlar.
İnsan üzülüyor. Yani müzakerelerimizi buudu
mücerrette mi yapıyoruz zannediyorsunuz?
Bir taraftan hiç alâkası olmıyan gensorular
vereceksiniz, saatlerce konuşulacak, günlerce
konuşulacak, gensoruyu verenler toplantıda
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bulunmıyacak ve ondan sonra çıkıp demokrasi
ye taraftarız, idareyi şöyle kuracağız falan ede
ceğiz... Hadi arkadaşlar, hadi.. Kimi aldatıyo
ruz? (A. P. ve G. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar). Biraz samimî olun, içinizde
duymadan dudağınıza demokrasiyi koyamazsı
nız iarkadaşlar. Evvelâ içiniz yanacak demok
rasiye, ondan sonra düzeni kuracaksınız.
Bu itibarla bakın ben vermedim, ben de ha
kikaten düşündüm. Niye bir kere benim bu
gensoru, genel görüşme ve Meclis araştırmala
rının ilk konuşması, ihzari konuşmalarda 15
dakikalık bir zamanla kaydedelim diyen tadil
teklifim gelmez arkadaşlar? Bakın onu halletsek bittiydi, lüzum kalmıyacaktı. Bir ta
raftan Meclis çalışsın diyoruz dudağımızla, ama
beri taraftan çalıştırmamanın gayreti içeri
sinde oluyoruz. Zannediyoruz ki, hiç kimse
farkında değil,, yalnız biz akıllıyız herkes akıl
sızdır. Efendim demokrasiyi kuracağız falan
edeceğiz... Hayır arkadaşlar. Bunu yapmak
için inanç sahibi olmak lâzım, inanmıyan in
san bu düzeni kuramaz, yürütemez.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Üç
tane partiye inandığın için girdin değil mi?.
BAŞKAN — Müdahale ötmeyin efendim, rica
ediyorum.
FETHİ OELİKBAŞ (Devamla) — Ah yav
rucuğum sen 'bilmezsin bunları.. Senin aklın erse
memleket bu hale ıgelmez. (A. P. ve G. P. sıra
larından «'bravo» se'sleri, alkışlar).
Senin akim ermez. Sen kim oldun bunları..
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Senin
akim erdiği için üç partiye girdin değil mi?
BAŞKAN •— Müdahale etmeyin efendim.
Oturduğunuz yerden müdahale etmeyin.
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi, bu
Hayrettin Uysal, meslekini politikaya alot eden
zavallı bedbahtlardan biriydi arkadaşlar. Aklı
ermez. 4& nneder ki, iki kürsüye çıkıp konuş
makla devlet adamı, politik adam olur. Hayır
arkadaşlar. Kavak 10 yılda yetişir, kavak. Bu
Hayrettin Uysal gelecek buraya, demokrasiye
inanmış olacak ve bunu yürütecek. Kayır ar
kadaşlar. (C. H. P. sıralarından müdahaleler).
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ri
ca ederim.
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Hayır ar
kadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun dedim ar-
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kadaşlar, eğer vicdan varsa, Bir taraftan 15 da
kika, 10 daMka tahdide aleyhtar olacaksın,
öbür taraftan demokratik düzenin savunuculu
ğunu yapacaksın. Hayır arkadaşlar, hayır. "Üzü
lüyor insan burada.. (C. II. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler).
BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar,
rica ederim.
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, daha dört ıgün evvel bâzı gensoru
önergeleri okundu. Zamanı geçirtmek için için
de neler yazılıydı arkadaşlar? Yarın bunlar za
bıtlara intikal edecek, üniversite kürsülerinde
hocalar seminerlerde bu zabıtlardan istifade ede
cek. Yarın, bu Mecliste bulunanlar hiç ağzını
açmamıştır, dendiğinde burda vazife gören ar
kadaşlar kendileri için bir parça ayırmıyacaklar mı? Çok istirham ediyorum arkadaşlar, mec
lisin çalışmalarına bir düzen vermeye mecburuz.
Demokratik düzen hakkını aramak ve hakkına
rıza göstermek düzenidir arkadaşlar. Hakkına
rıza göstermediğin müddetçe bu düzen olmaz.
15 dakikada, 10 dakikada çok şey söylene
bilir. 30 tane söylemeye lüzum yoktur, o 30 hâ
diseden bir tanesinin delilini veriyorum, açılır
sa 29 unu da ifade ereceğim, bitti. Biz yeni bir
şey keşfedecek değiliz arkadaşlar. Bu yoldan
Garp memleketleri çok zaman olmuş gitmiş. Biz
hâlâ yol kestirfcmenin üzerindeyiz. Yani insan
gayriihtiyari Sovyet Başvekili Kosigin'in şu be
yanatını hatırlıyor: «Sovyetler Garbtan çok şey
ler öğrenecek, bizim mühendislerimiz Garpta
keşfedilenleri yeniden keşfetme yolunda», diyor..
Biz arkadaşlar bu yola düşmemeliyiz. Gen
sorunun açılıp açılmaması konuşması muayyen
bir zaman ile, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika,
neyi takdir ederseniz, ama her halükârda bir
saat değil, iki saat değil, üç sata değil; çok is
tirham ediyorum bu gensoru, genel görüşme ve
meclis araştırması konularında 10 dakikada, 15
dakikada çok şeyler söylenir. Enternasyonal
kongreye giden arkadaşlarımız bilirler, beş da
kika verirler, 10 dakika verirler, bütün fikri
nizi o 10 dakikada söylersiniz, usul budur.
Gensoru açılsın, genel görüşme açılsın, araş
tırma açılsın, 4 saat konuş. Açıldıktan sonra ne
söyliyeceğiz arkadaşlar? Çok istirham ©diyorum
ve vicdanlarınıza iltica ediyorum arkadaşlar,
demokratik düzeni yürütshilmenin temel şartı
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muayyen kaidelere riayetkar olmaktır. Buna
riayetkar olmadığımız andan itibaren dilimiz
den buna taraftarlık etmek kâfi gelmez, düze
nin altına su girer, temel çöker ve düzen yı
kılır. Enkazın altında, yarin bu düzeni kur
mak mücadelesi güden herkes şerefini ve hay
siyetini kaybeder arkadaşlar.
Teşekkür ederim. (A. P. ve G. P. sıraların
dan alkışlar).
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtü
züğe göre söz istiyorum.
BAŞKAN — Hangi hükmüne g'öre efendim?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 92 nci
maddesine göre sataşma için.
BAŞKAN — Sataşma var diye mi efendim?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet.
(«Sataşma yok» sesleri).
BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade edin.
önergeyi halledeyim efendim ondan sonra o
meseleyi ele alalım.
Sayın Reşit Ülker, aleyhinde buyurun.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, meseleyi hissi zaviyeden, hissi açı
dan ele almamak lâzımgelir. Evvelâ Anayasa
açısından ve Meclisimizde cereyan eden olaylar
açısından ve iktidar partisinin tutumu açısın
dan ele almak lâzımgelir.
Evvelâ, gensoru müessesesi Anayasanın de
netleme müesseselerinden ve en önemlilerinden
biridir. Verilen gensorulardan her hangi bir
gerçeklere uygun olmıyabilir, haklı olmıyabilir. Ama böyle olması ihtimali var diye müesse
senin kuralları ve esası zedelenemez. öyle ise
denetlemeden kaçmamak lâzımdır. Halbuki biz
gazetelerde çıkan, kürsülerden beyan edilen
sözlere göre, sanki Meclisimizin yalnız yasama
görevi varmış, onun dışında bir denteleme gö
revi yokmuş, böyle bir denetleme görevi için
girişilen her hareket millete şu kadar liraya
maloluyormuş, bu kadar liraya maloluyormuş.
Bu, demokrasiye aykırı bir görüştür arkadaşlar,
Meclisin murakabe hakkına aykırı (bir görüştür,
Türk Halkını yanlış yola bu noktada sevk et
mek görüşüdür.
Şimdi.. (Gürültüler).
BAŞKAN — Arkadaşlar gürültü çıkarma
yın lütfen.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi şunu
soruyorum; belki üç yüze yakın sözlü sorular
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var. Bunun kaç tanesi konuşuldu? Ben altı ay
dır burda sözlü soruma cevap almak için bek
liyorum arkadaşlar. Her toplantıya geliyorum,
ama benim hiçbir sözlü soruma cevap verilme
di. (Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin
anlaşılmıyan bir müdahalesi).
BAŞKAN — Sayın Pasinli müdahale etme
yin, rica edeceğim.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi bir
arkadaşım der ki; sözlü soru müessesesi işle
mez. Biraz evvel bir arkadaşıma sordum; Sayın
Kenan Esengin'e: «Nurculuk hakkında bir ya
zılı soru vermiştiniz, acaba cevabını aldınız mı?)
«Ne gezer, alamadık» dedi. Halbuki bu İçtüzük,
sözlü soruların iki inikat, iki birleşim sonra
cevaplandırılmasını gerektirir, içtüzüğün mad
desi budur, iki toplantı sonra sözlü soruya ce
vap verilmesi lâzımgelir. Şimdi iktidarda olan
arkadaşlarımız vaktiyle muhalefette iken bu sı
ralardan ayağa kalkıp; «Eğer bizim sözlü so
rumuza cevap vermezseniz bunu gensoruya çevi
receğiz» demişlerdir. Bunlar meclisin zaptında
yazılıdır.
Şimdi, sözlü soru işlemez, yazılı soru işlemez,
geliriz gensoruya. Bir arkadaşım diyor ki; efen
dim bunları 10 dakika ile, beş dakika ile tahdidedelim, çünkü bunlar gensorunun açılıp açıl
maması hakkındadır. Soruyorum size; şu Yüce
Mecliste kaç tane gensoru açılmıştır da orada
bol bol konuşulmuştur? iktidar kanadı hiçbir
gensorunun açılmasına razı olmamıştır, denet
lemeye razı olmamıştır, öyleyse (bu söz nazarı
bir sözdür ve hiç olmazsa bize karşı söyleme
sinler bunu. Biz hurda oturuyoruz ve bunların
cereyan ettiğini bilen insanlarız. Muhterem ar
kadaşlarım; bu bakımdan da işin tutar bir ta
rafı yoktur.
Şimdi gene burada oturan hizler, hâdiseleri
bir başka açıdan çevirip konuşabiliyoruz. Şim
diye kadar şu Yüce Meclisin usulü nedir? Büt
çe çalışmalarını yapar, sabahlara kadar çalı
şır, ondan sonra normal fizik ihtiyacı için, fiz
yolojik ihtiyacı için tatile girer. Çünkü, sabah
lara kadar oturmaktan selâmeti fikir kalma
mıştır, vücutta takat kalmamıştır. Ne oldu, bu
sene ve evvelki sene ne oldu? Bir Seçim Kanunu
çıkarmak için, az reyle çok sandalya almak için,
sabahleyin, hem o tatil bir tarafa atıldı, hem bu
tatil bir tarafa atıldı, türlü türlü hâdiselerin
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çıkması muhtemel yorgun insanların hâdise çı
karması muhtemel olduğu halde ve evvelki se
ne böyle bir zamanda, yani gene Seçim Kanu
nunun getirildiği bir sırada, çeşitli ağır, vahim,
Meclise darbe vuracak hâdiseler olduğu halde,
her şeyi göze alarak Meclisin devamına karar
verdi, sabahleyin saat 10 da - normal Meclis
mesaisinde sabah 10 yok - sabah 10 da toplanıl
dı, ondan sonra 15 dakika yemek aralığı verildi
ve çalışıldı.
Şimdi bu hâdiseyi de, Meclis çalıştırılmı
yor diye izah edemezsiniz. Meclis çalıştı arka
daşlar, Meclis çalıştı, eğer Meclisin çalışmaması
diye bir hâdise tesmiye edilecekse, nitelendirilecekse bu hâdiselere sebebiyet verenlerdir bu
nun mesulü. Onlar çalıştırmak istememektedir
ler, onlar milletin esas meselelerini ele almamak
tadırlar, kendilerine uygun, kendi sandalyalarını sağlamlıyacak meselelerin peşindedirler.
Muhterem arkadaşlarım. (A. P. sıralarından
anlaşılmıyan sözler).
BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar,
rica öderim.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kaldı ki, bu
rada konuşan arkadaşlar bâzı şeyleri hatırla
mak mecburiyetindedirler. Burada gensoru mü
essesesini savunuyoruz. Bâzı hâdisede nazari
olarak 10 dakikada yeterli olabilir, ama Gen
soru müessesesi ile zaman tahdidi, yersiz az bir
zaman tahdidi, kabul edilecek bir esas değildir.
Ve geçmiş yıllarda bu Meclislerde bu hâdiseler
cereyan etmiştir, bu hâdiseler cereyan ederken
pek çok arkadaşlarımız bunu oyları ile destek
lemişlerdir. Bunu da hatırlamak mecburiyetin
deyiz.
Muhterem arkadaşlarım, Meclisde kısa konuşmalıymış. Arkadaşlar şunu söyliyeyim; sözlü
soru için 15 dakika konuşulur. Usul hakkında
ben şimdi, her zaman söylüyorum, gene de söyliyeceğim, bu yola gittikleri takdirde, şimdi
usul hakkında 15 dakika hakkım var; bir gen
soru geliyor, istanbul'da hâdiseler oluyor, yur
dun dört bir tarafında hâdiseler, olaylar oluyor,
camilerde hâdiseler cereyan ediyor, rejimi tehli
keye düşürecek hâdiseler cereyan ediyor ve bu
rada 10 dakika konuşma tahdidine gidiyorsu
nuz. (A. P. sıralarından müdahaleler).
BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar.
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Palavra ile iktidara gelinmez.
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu mevzuda
o kadar hassaslar ki; «palavra ile iktidara ge
linmez», diyorlar. Din sömürücülüğü ile de ik
tidara gelinmez arkadaşlar. Din sömürücülüğü
ile iktidara gelenler meşru olmazlar arkadaş
lar. (C. H. P. sıralarından alkışlar). (A. P. sıra
larından gürültüler). Ben başka bir şey söyle
mek istiyorum. (A. P. sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakika sayın
hatip.
Arkadaşlar, bir hatip geldi, daha evvelki
arkadaşlar gibi lehinde veya aleyhinde, nasıl
söz aldıysa konuşuyor. Rica ederim gürültü çı
karmayın. Â. P. 'sıralarından bir üye - Sayın
Başkan, Meclise hakaret hakkı yoktur.
BAŞKAN — Efendim, söz istediniz de söz
verdim mi size? Onun takdiri bana ait efendim.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, şunu arz edeyim ki, burada eğer
kısa konuşmak ihtiyacı varsa, bu ihtiyacı, iş
yapmak mevkiinde olan iktidarların dalha fazla
duymaları lâzımgelir. Sayın Başbakan sekiz bu
çuk saat konuştular, arkadaşlar. O zaman zararı
olmuyor da, memleketin şu kadar parası gitti,
bu kadar parası gitti olmuyor da, kendi hak
kında gensoru açıldığı zaman mı oluyor?
Muhterem arkadaşlar, demokrasiye tam ina
nıyorsak bu 10 dakika tahdidini reddetmemiz
lâzımgelir. Hepinizi saygiyle selâmlarım. (O. H.
P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler, le
hinde.
Buyurun.
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Çok
muhterem arkadaşlar; Anayasanın 89 ncu mad
desinin gerekçesi, Gensoru müessesesinin bir
obstrüksiyon halinde kullanılmasını bizzat ön
lemiştir. Gerekçede; «89 ncu maddenin ikinci
fıkrasındaki öngörüşme müessesesi 89 ncu mad
denin obstrüksiyon halinde kullanılmasını önle
mek için vaz'edilmiştir», denilmektedir.
Hal böyle olunca Anayasanın 89 ncu mad
desini bir obstrüksiyon vasıtası olarak kullan
mak, bunu devamlı surette kullanmak, hakkın
suiistimali mahiyetindedir. Muhalefet, iktidar
tarafından çıkarılmak istenen her kanunun kar
şısına Anayasanın 89 ncu maddesini getirmek
ve bu suretle Meclisin kıymetli saatlerini Gen
soru müessesesiyle önlemek istemektedir. Daha
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çok kısa bir zamanda, 29 Şubatta bu Mecliste
Bütçe oylanmış, Hükümet en geniş mânasiyle
bütçe münasebetiyle denetlenmiştir. Bu denet
lemenin akabinde bir gecelik dahi vakit geçme
den muhalefet 5 tane gensoruyu birden vermiş
tir. Bunun sebebi; iktidarın görüşmek üzere gün
deme getirmek istediği Seçim Kanununa mâni
olmak içindir. Bunu Meclis de bilmektedir, ka
mu oyu da bilmektedir. 5 tane Gensorunun ve
rilmesinin nedeni, Hükümeti denetlemek değil,
iktidar tarafından Mecliste kanunların çıkarıl
masına mâni olmak içindir, iktidar Partisi ola
rak Adalet Partisi ve onun Hükümeti hiçbir
zaman bir denetim müesesesinden kaçmamak
tadır. Anayasanın 89 ncu maddesi, Hükümet
ile Meclis arasındaki mutabakatı tâyin edebil
mek için vaz'edilmiş bir maddedir. Eğer bu
maddeden beklenen fayda sağlanmak isteni
yorsa yerinde ve zamanında kullanılması hem
Anayasanın 89 nen maddesine saygılı olmak ba
kımından ve heın de bu müessesenin itibarını
korumak bakımından lâzımdır. Şimdi, öngörüşmelerde 10 dakikalık zamanın azlığından bah
sediliyor. öngörüşmelerde 10 dakikalık zaman
maksadı ifade için yeterlidir.
Arkadaşlar, 'burada Gensoru takriri 200 say
faya varan bir genişlik içinde okunuyor, gen
soruyu veren arkadaşlarımız neyi istediklerini
bu takrirle vaz'ediyorlar, ortaya koyuyorlar.
Bu takrir karşısında vaziyet alacak olan Mec
listeki gruplar, kendi aralarında kâfi derecede
görüşme yaptıktan isonra 'takınacakları vaziyeti
10 dakikalık zaman içinde rahatlıkla burada
belirtebilirler. 10 dakika içinde maksat ifade edi
lebilir. Bunun dışında bir zamana ihtiyaç ol
duğunu söylemek, Meclisin çok kıymetli olan
vaktini israf etmek demektir. Bu meclisin saati
435 bin liradır, bir satalik çalışması 435 bin
liraya mal olmaktadır. Millete bu kadar pa
halıya mal olan bu Mecliste Bütçe müzakereleri
yapılmış, Hükümet en geniş mânasiyle ibra edil
miş iken, aradan hiçbir Hükümet icraatı geç
meden beş tane gensoruyu vermek suretiyle bu
milletin, bu fukara milletin hakkına ve kesesi
ne bu kadar saldırmak suretiyle, ortada bir ne
den yok iken sırf dbstrüksiyon maksadiyle gen
sorunun verilmesinde hüsnüniyet aranır mı ar
kadaşlar?
Aslında bu gensorular Hükümeti denetlemek
için verilmemiştir. Seçim Kanununu engellemek
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için verilmiştir. Seçim Kanunu da çıktığına gö
re, artık ortada engelliyeceğiniz birşey de kal
mamıştır. Eğer bu milletten utanmıyorsanız, çı
kın kürsüye; «Biz bu gensoruları bunun için
verdik, maksadımıza da erişemedik, millet bü
tün oyunlarımızı bozuyor, onun seçtiği temsil
ciler de bu oyunları bozuyor, binaenaleyh artık
yapılacak oyunumuz da kalmadı, biz bu genso
ruları geri alıyoruz» diyebilin Asgari bu fazi
leti gösterirseniz bu millete şu son anınızda da
hizmet etmiş olursunuz.
Reşit Ülker arkadaşım, Meclis gündeminde
300 tane 'sual takririnin bulunduğunu, günler
dir burada beklediğini, cevap alamadığını söy
lediler. Neden alamıyorsunuz arkadaşım? işte
verdiğiniz bu gensorular yüzünden alamıyor
sunuz. Verdiğiniz bu gensorular yüzünden bu
Mecliste kanun çıkmıyor, Sözlü sorular görüşülemiyor. Eğer siz insaflı davransaydınız, bir
günde beş tane gensoruyu tevcih etmemiş ol
saydınız, Anayasanın 89 ncu maddesini obstrüksiyon vasıtası olarak kullanma yolunu seçmemiş
olsaydınız bu Mecliste kanunlar çıkacaktı. Bu
Mecliste sözlü sorular görüşülecekti. Ve bu hak
kın suiistimali tarzında kullandığınız bu engel
leme neticesinde Meclis bu maksadına erişeme
di. Yine bu engelleme taktikleriniz sayesinde
bu milletin, bu halkın ihtiyacına çok geniş mâ
nada cevap verecek ve Meclis Gündeminde bekliyen yüzlerce kanun tasarısı ve teklifi görüşül
me imkânına kavuşacaktı.
Bütün bu gerçekler ve hakikatler karşısın
da, hepimizin yapması lâzımgelen bir iş vardır;
evvelâ yasama yetkimiz dâhilinde olan, tesrii gö
revimizin çerçevesi içinde olan kanunları çıkar
mak, bunun yanında lüzumu halinde, Anayasa
nın 89 ncu maddesini bütün ağırlığı içinde ye
rinde kullanmaktır. Anayasanın 89 ncu madde
sinin ikinci fıkrasındaki öngörüşme müessesesini
ve yine Anayasanın 89 ncu maddesinden, gen
soru takrirleri verilisinden sonraki ilk birle
şimde görüşülür, hükmünün yerine getirilebil
mesi bakımından 10 dakikalık zaman yerinde
dir, takririn lehinde oy kullanmanızı saygiyle
rica ederim. (A. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, okut
tuğum 10 dakikalık tahditli önergenin üzerinde
usul müzakeresi açtık, 2 lehte, 2 aleyhte arka
daşımız konuştu.
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Şimdi bunu oylarınızla halletmeden evvel
yeni bir önerge gelmiştir; Sayın Fethi Çelik
baş'indir, konuşmaların 15 dakika ile tahdidini
ister. Aykırı olan önerge 10 dakikalık olduğu
için evvelâ onu oylatacağım, bilâhara 15 dakika
lık önergeyi oylatacağım.
Okuttuğum, gensoruların gündeme alınıp
alınmaması hususundaki müzakerelerin, bugün
kü gündeme alman beş gensoruya şâmil olmak
üzere, konuşmaların onar dakika ile tahdidi hu
susundaki önergeyi kabul eden arkadaşlar lüt
fen işaret buyursun.. Kabul etmiyenler.. Kaimi
edilmiştir.
Fethi Çslikbaş arkadaşımızın önergesini de
muameleye koymak lüzumu kalmamıştır.
Buyurun Sayın Uysal, bir talebiniz vardı.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efen
dim, Sayın Fethi Çelikbaş, şahsıma sataşmıştır,
hakaretamiz birtakım kelimeler kullanmıştır, iç
tüzüğün 92 nci maddesi gereğince söz veril
mesini istiyorum.
BAŞKAN — Sataşma .elf&sını lütfen söyler
misiniz, hakkınızda kullanılan sataşma cümlesi
yahut elfazı neyse. (Gürültüler) müsaade edin
efendim, konuşuyorum arkadaşımla, Sayın öna
dım lütfen müdahale etmeyin, («Elini celbinden
çeksin» sesleri). Efendim, rica ederim bırakın,
rahatsız olabilir arkadaşım.
Nedir efendim, bu kelimeler lütfen?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Bu
Hayrettin Uysal» diye hitabetti. Bu kelimelerin
içerisinde şahsıma, benim anlayışıma göre, ha
karet olan sözler vardır. «Politikaya öğretmen
lik meslekini alet etmiştir,» demiştir. «Zavallı»
demiştir ve buna benzer kelimeler kullanmıştır.
Bu açıdan içtüzüğün 95 nci maddesi gereğince
söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal; Sayın
Fethi Çelikbaş konuşması sırasında, bugün 5
tane gensorunun sahiplerinden biri olmadığınız
halde ve şahsınızdan bahsedilmediği halde siz
kendisine oturduğunuz yerden usule ve dinleme
adabına da aykırı olarak müdahale etmek su
retiyle; «3 parti değiştiren sen mi?» diye hitabettiğiniz zaman sataşma yok, mukabele edildi
ği zaman sataşma var. Bu böyle olmaz. Benim
anlayışıma göre, takdirim, sataşma olmadığı
dır. Sataşan evvelâ sizsiniz, mukabele edilmiştir.
Direniyorsamz oya başvuracağım.
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Direni
yorum.
BAŞKAN — Sayın arkadaşım sataşma ol
duğu hususunda direniyor. Bunu oylarınızla
halledeceğiz arkadaşlar.
Sayın Hayrettin Uysal'a Sayın Çelikbaş ta
rafından konuşması sırasında sataşmada bulun
duğunu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmemiştir.
5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahad-ınh ve Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'n-ua., Anayasanın 45 ve 52 nci maddeleri
muvacehesinde tütün ekicilerine karşı görevi
ni yerine getirmiyen Hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi. (11/65)
BAŞKAN — Önergenin müzakeresine ba^lıyor"3.
Önerge sahibi Sayın Yusuf Ziya Bahadınlı,
ilk söz sizindir.
Buyurun efendim.
Bundan başka grupları adına POZ alan arka
daşlardan C. H. P. Grupu adına Sayın Ok var
dır. Diğer gruplar da eğer konuşmak isterlerse
gömülerini bildirsinler.
Buyurun Snym Bahadınlı.
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen yıl
d?, bu yıl da Ege tütün bölgelerini bir bir dolaştî.m. Tütün ekicisinin üzüntüsünü yakından
gördüm. Sokaklarda soğan, sarmısak satılır gibi
tütün balyaları satılmaktaydı. Tütün ekicisi ger
çekten üzgün, gerçekten perişan. Bu durum yıl
lardır süregelmekte ve yıldan yıla daha vahîm
bir hal almaktadır.
Türldye'de yarım milyona yakın aile, yani 3
milyon nüfus tütünle uğraşmakta ve ilkel bir
hayat sürmektedir.
Tütün cincisinin, 12 ayı 13 yaparcasına gecoli, gündüzlü, 7 den 70 e dek çalışarak elde
ettiği tütünden, emeği bir yana, masrafının ya
rısını dahi çıkaramadığı, doğrudur.
Tütün ekicisi, bu yıl da aldatılmıştır. Hükü
msün, «iyi tütüne iyi para», «tütün ekicisini
tüccarla karşıkarşıya getirmeyeceğiz» türünden
sözbri havada kalmıştır. B<ı yılki tütün alımın
da da Hükümetin tek endişesi, tüccarın kazanıp
kazanmaması olmuştur.
Köylünün her türlü feryat ve şikâyeti, kar
şılıksız kalmıştır. Tek cevap, Tekel Bakanından
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gelmiştir. O da : «Tütün yerine ıspanak ekseydiniz!», «Ben Adanalıyım, işte meydan!» türün
den sözler ve meydan okumalar.... Gerçekte bun
lar birer cevap değildi, A. P. iktidarının köy
lüye karşı olan tutumu ve ilgi derecesiydi.
Artık herkes bilmektedir; 1 kilo tütün orta
lama 8 liraya malolmaktadır. Oysa Tekelin de,
tüccarın da alış fiyatları ortalama 8 lirayı geç
memektedir. öbür taraftan 1 liraya kadar tütün
satıldığı varittir.
Tütün ekiciyi bugünkü perişan durumuna
iten baş unsur aracı tüccardır. Tüccarın tek
amacı çok para kazanmaktır. Ve bugün bu ama
ca rahatlıkla ulaşma imkânına sahiptir. Yabancı
tüccar, özellikle Amerikalı tüccar, ona bir fiyat
söylemiştir. Tütünü ancak o fiyattan alabilece
ğini buyurmuştur. Hükümet de, aracı tüccar da
bu buyruğa uymak zorundadır. Çünkü bugün
tütünü yalnız Amerika'ya satmak durumu ile
karşı karşıyayız.
Oysa, Türk tütününün, dünya tütünleri
arasında önemli bir yeri vardır, içimi ve koku
su nefistir. Tütünün değerinin, içindeki kimya
sal madde, özellikle nikotin miktarının azlığiyle
ölçüldüğü malûmdur. Adı çok söylenen Virjinya tütünlerinde nikotin miktarı yüzde 11 iken,
Türk tütünlerinde yüzde 1,5-2 kadardır.
Türk tütünlerinin dünya tütünleri arasın
daki önemli yerine rağmen, bugün tek alıcımı
zın Amerika oluşu pek hazindir. Öbür alıcı ül
kelerle birer birer ilişkilerimiz kesilmiştir. Bu
durumu iyi bilen Amerika'da tütünümüzün fi
yatını kendisi tâyin etmektedir.
Bu durum karşısında, tüccarın yapacağı tek
bir işlem kalmaktadır, o da tütünü mümkün
olduğu kadar ucuza almaktır. Kendisine rakip
bir kuvvet de olmadığından bunu kolaylıkla
başarmaktadır. Kendine rakip gibi görünen
Tekel ise, aslında karşısında değil, yanındadır,
ayrıca yardımcı durumundadır.
Bu uygulamada en çok zarar gören tütün
ekicisidir. Tütünün doğrudan doğruya Devlet
tarafından satmalmmasiyledir ki, ancak tütün
ekici o zaman rahat bir nefes alacaktır. Oysa
A. P. iktidarı böyle bir uygulamaya geçecek
yapıda ve düşüncede değildir.
Tütün ekicisi için önemli sorunlardan biri
de, fiyat tesbiti sorunudur. Tütüne her yıl bir
baş fiyat tesbit edilmektedir. Uygulamada bu

4 . 3 . 1968

O : 1

sayı «sembolik» olmaktan öteye geçememiştir.
Örneğin, baş fiyatın 13,25 lira olduğu bir böl
gede bu fiyattan satış yapıldığı ancak binde iki
civarında görülmüştür.
Ekicinin bütün masrafını ve emeğini içine
alan bir de taban fiyatı tesbit etmek şarttır.
Bugün böyle bir uygulama yoktur.
A. P. iktidarı, «ticaret özgürlüğü» derken
yalnız tüccarı düşündüğünden, bu özgürlük an
layışından büyük zararlar gören köylüyü aklı
na bile getirmemektedir.
Ekiciyi müşkül durumlara sokan unsurlar
dan biri de kredi sorunudur. Ekici bankalar yo
luyla desteklenmemektedir. Bu yüzden ekici,
elindeki tütün daha topraktayken tüccara yok
pahasına satmakta, ya da büyük bir faizle tefe
ciden borç para almak zorunda bırakılmakta
dır.
Ne garip bir uygulamadır ki, «tütün» de
yince, akla ekici köylünün gelmesi gerekirken,
Hükümetin aklına yalnız tüccar gelmektedir.
Geçimini yalnız tütünden sağlıyan 3 milyon
köylü unutulmakta, 91 tütün ithalâtçısı baştacı
edilmektedir. Bir tütün ekicisine ortalama 531
lira kredi verilirken, bir ithalâtçıya ortalama
6 milyon 6 yüz bin lira verilmesi ne ile, nasıl
açıklanabilir?
Bu çelişki, A. P. Hükümetinin felsefe ve ey
lemline uygundur, ama Anayasa buyruklarına
aykırıdır, uygun değildir.
Randıman tesbiti, tütün ekicisi dışında, bir
takım memurlar tarafından yapılmaktadır. Bu
durum, bölgeler arasında büyük adaletsizliğe
imkân vermektedir. Oysa randıman tesbiti, tü
tün ekicisinin de temsilcisi bulunduğu bir bilim
heyetli tarafından yapılmalı ve bir ay önce ilân
edilmelidir. Hükümet bunu da yapmamıştır.
Bir ide «ıskartaya çıkarma» işlemi vardır, bu
bir zorbalıktır. Tüccarın Vicdanına kalan ve
hiçbir kanuni engeli olmıyan bu davranış, köy
lüyü bile bile soymanın bir başka biçimidir. Bu,
bir istismar, bir sömürüdür, Hükümetten en
azından müdahale görmiyen bir sömürü...
Türkiye'de tütün ekiciliği, tarih boyunca
«ailer ziraatı» dediğimiz, küçük işletmeler ha
linde yürütüleigelmiştir. Ne var ki, son yıllarda
şehirde oturup da ticaret alanında milyonlar
kazanan kapitalistler, tütünle hiçjbir ilişikleri
olmadığı halde, tütüne elverişli olmıyaıı yüzlerce
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dönüm toprak ısatmalarak, tütün ekiciliğine "baş
lamışlardır. Ve böylece «alile ziraati» geleniğini
bozmuşlardır. Ellerinde her türlü imkânın bu
lunmasından ve tekeli rahatlıkla etkilediklerin
den, elde ettikleri kalitesiz tütünleri, en kaliteli
tütün fiyatına satmaya başlamışlardır.
Böylece gerçek ekiciye ve gerçek kaliteye
verilmesi gereken parayı kendilerine çekmişler
ekicinin eline daha az para geçmesine yol açmış
lar ve ayrıca tütünün kalitesinin düşürülmesi
ne tsebebolmuşlardır.
A. P. İktidarının tütün ekimini başıboş bırakmasınldan ve sonradan türeyen tütün ağa
larına geniş ölçüde imkân ve taviz vermesinden
tütünün kalitesi düşmüş, yabancı alıcılar da
başka ülkelerden tütün almaya başlamışlardır.
Bu dunumdan hem tütün ekicisi, hem de mem
leket ekonomisi büyük zararlar görmektedir.
En 'önemli unsurlardan biri de tütün ekici
sinin büyük çoğunluğu topraksız (köylüdür. Eki
ci, çok kez kiraladığı dönümüne en azından
200 lira kira Ödemektedir. Ve bu durum, tütü
nün maliyetini artırmaktadır. Toprak, toprağı
sürenin olmadıkça, ekici toprağa kavuşturulma
dıkça, hiçbir çözüm yolu geçerli olmıyacaktır.
A. P. İktidarı toprak reformuna açıkça kar
şı çıkmaktadır. Ne var ki, Anayasa, bu konuda
da A. P. ile ters düşmektedir...
A. P. İktidarı, programı ve felsefesi gereği
bütün bu 'saydığımız eksiklikleri giderememiş
tir. Tütün ekicisini de içine alan Anayasanın
45 - 52 ve başka maddelerindeki buyruklarını
yerine getirmek bir yana, bu maddelerle çelişik
davranışlar içindedir.
Bugünedek Hükümeti bu konuda uyarmak
mümkün olmamıştır. Bunları ıdikkate alarak
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, Hükü
met hakkında, bir gensoru açılmasını diliyo
rum. Saygılarımla (TİP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — O. H. P. Meclis Grupu adına
Sayın Mustafa Ok, buyurun efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK
(Manisa) — Sayın Başkan, Sayın milletvekille
ri; Sayın Başbakan, bütçe görüşmelerinde ce
vap verirken, bu yıl tütünün 1 kilosunun Tekel
tarafından 803 kuruş ortalama fiyat ile alındı
ğını söylediler. Arkadaşlarım, bu ortalama fi
yat çok düşüktür. Bütün tütüncülerin hatırın
da kalmış olan 1965 meşhur Topaloğlu piyasa
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sında dahi ortalama fiyat 807 kuruş idi, Tekelin
ortalama fiyatı 807 kuruş idi. Eğer bu mevsim
803 kuruş olmuşa Tekelin ortalama fiytı, tücca
rın ortalama fiyatı, ihracatçı tüccarın ortalama
fiyatı, Topaloğlu piyasasında 676 kuruştu; o
halde 803 kuruş daha düşük olduğundan bu
devre kanaatimce ihracatçının ortalama fiyatı
676 kuruş veya onun altında teşekkül etmiştir.
Nitekim Sayın Başbakan, Tekelin ortalama fi
yatını söyledi, fakat ihracatçı tüccarın alış or
talama fiyatını söylemediler. Hiç şüphe etmi
yorum, inşaallah Karadeniz ve Marmara tütün
piyasaları daha iyi geçer, fakat bu devre Tekel,
tütün ekiciyi tüccarın karşısında desteksiz bı
rakmıştır. Ve tüccar bu sene gene 1964 yılında,
1965 yılında olduğu gibi, Topaloğlu piyasasın
da olduğu gibi, milyonları vuracaktır arkadaş
lar. Ve haksız yere vuracaktır.
Iskarta çok ayrılıyor Sayın Bakan. Israrla
rica ettik, kanunsuzdur, 3437 sayılı Kanunun
52 nci maddesine aykırıdır. Bu kanunun en son
maddesi. «Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür»
diyor. Kim yürütecek bunu? Defalarca sor
duk. Sayın Bakan diyor ki; «Mustafa Ok'tan
bunu 40 defa dinledik.» Yapıncaya kadar dinliyeceksiniz Sayın Bakan. Bu kanunu yerine ge
tirinceye kadar, tatbik edinceye kadar söyle
mekte devam edeceğiz. 1965 yılında 13 milyon
550 000 kilo ıskarta ayrıldı arkadaşlarım ve 38
kuruş ortalama fiyatla ekicinin elinden alındı,
ondan sonra bu tütünler dışarıya 12 lira 60 ku
ruşa ihracedildi, aradaki fark muazzamdır.
Bir kilo tütün 825 kuruşa mal olmaktadır.
Bunun Ege'de bilirkişiler tarafından hesabı
yapılmıştır. Yalnız Ege'de mi bu durum diye
düşündüm, Samsun'a gittim; üç gün Samsun'
da kaldım, Havza'da Kavak'da Samsun'da da
yaptığımız hesaplarda bir kilo tütünü 800 ku
ruşun altında mal edemiyorlar. O halde 803
kuruş ortalama olduğuna göre, ortalama fiyat
maliyetin altında teşekkül etmiştir. Köylünün
alın teri değerlendirilmemiştir.
Arkadaşlarım, Tekel bu sene 13 lira 25 ku
ruş baş fiyat verdi, bu baş fiyat iyidir ve fa
kat o kadar nadirdir ki, bir veya üçbeş Mşi
içindedir. Hattâ köylümüz zekâsı ile gayet gü
zel bir değerlendirme bulmuş ve buna köylü
müz Tekel - Toto demişler. 13 ü buldurmak o
kadar nadir ki, adını Tekel - Toto koymuşlar.
Bu kadar nadirdir.
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Tekel Bakanı;
Ege ekici tütün piyasasını açarken, bir açış ko
nuşması yaptılar, bunda birinci
paragrafta;
bütün alım merkezlerinde birden açılmıştır, di
yor. Satış piyasası bugün saat 8 den itibaren
bölgedeki bütün alım merkezlerinde birden
açılmıştır. Kendileri de bilirler ki, Akhisar'da
8 de piyasa açılmadı, ikibuçuk saat gecikti ve
bu sebeple ekici paniğe kapıldı. Baş fiyata sa
tabileceği tütününü, tüccara 8 veya 9 liradan
verdi. Nitekim Yayaköy'de bir tütün ekicisi tü
tününü 9 liraya tüccara sattı ve fakat ikibuçuk
saat sonra Tekel piyasayı açtığında tütününün
12 lira 25 kuruş olduğunu gördü. Yalnız ikibu
çuk saat için kiloda 325 kuruş kaybetmiştir.
914 kilo tütünü var, hemen biranda 2 500 lira
para zayi olmuş oluyor. O halde eğer piyasa
8 de
açılmıyacaksa yakılmamalıydı. Eğer
Sayın Bakan bunu açış konuşmasında söylediy
se - ki, söyledi ben oradaydım - o halde Akhi
sar'daki tütün piyasası da vaktinde açılmalı ve
yüzlerce, binlerce ekicinin zararını mucibolmamalıyız.
Arkadaşlarım tütün ve tütün tekeli kanunu;
bunu Sayın Bakan sık sık gelecek diyorlar. Biz,
ben şahsan Manisa'da gezdiğim yerlerde tütün
ekicilere, gerek yaz tatilinde, gerek Şeker Bay
ramı tatilinde, gerekse tütün piyasası gezisin
de tütün ekicilere dedim ki; «Arkadaşlar, şim
di Meclise gideceği, tatil bitti, Meclis açılacak
ve fakat göreceksiniz ki, tütün kanunu gelmiyecek, ya ne gelecek? Seçim Kanunu gelecek. Siz
istediğiniz kadar tütün kanununu bekleyin ve
fakat gelmiyecek, ona tekaddümen seçim ka
nunu gelecektir; kulağınız radyoda olsun, on
dan sonra Mecliste sev ilmiyen kişilerin doku
nulmazlık dosyaları gelecektir, kulağınız rad
yoda olsun.» Böyle oldu arkadaşlar. Hani tütün
kanunu? 3 milyon insanı yakından ilgilendiren
tütün kanunu gelmiyor, gelmiyecek, daha uzun
zaman gelmiyecek. Sayın Bakan uğraşıyor, ge
tirmek için, fakat ...
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Gensorular
dan sıra gelmiyor ki.
MUSTAFA OK (Devamla) — Hükümetin bu
konudaki kusurlarını arz ediyorum.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sa
yın Külâhlı, karşılıklı konuşmıyalım lütfen.
MUSTAFA OK (Devamla) — Arkadaşla
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rım, tütün kanunu gelse de bir tahdit getire
cek, fakat bu ekicinin lehine olmıyacak.
Şimdi zannediliyor ki, tütün bölgesi tahdidsdilmediği için kötü tütün dikilmektedir ve
bu kanun ile tütün bölgesi tahdidedilecektir,
iyi tütün yetiştirilecektir, iyi tütüne iyi para
verilmek suretiyle ekici de memnun edilecek
tir.
Şimdi bir misal arz edeyim arkadaşlarım;
bu, tütün piyasasında olmuştur, gayet aktüel.
'İzmir'in Gâvıırköy ve Seydiköyü izmir bölgesi
nin, hattâ Ege Bölgesinin en iyi tütününü ye
tiştirir, fakat Sayın Bakan Seydiköy'de ve Gâvurkoyde bulunduğunda bir konuşma yapıyor,
gazetelerde mevcut; «İspanak yetiştirirseniz,
tütününüz ıspanak fiyatına alınır» diyor ve
tütün ekicileri
kendilerine
hatırlatıyorlar,
31 Ocak 1988 tarihli Milliyet Gazetesinden arz
ediyorum; «Ekicilerin geniş çaptaki protestosu
üzerine Sayın Bakan; «Ispanak gibi tütün ye
tiştirirseniz elbette böyle olur» demiş. Bu söz
tepkinin artmasına sebebolmuştur. Ekiciler Ba
kana şu cevabı vermişlerdir. «Ispanağın da ki
losu 2 liradır. Burası Gâvurköydür, dünyanın
en iyi tütünü burada yetişir.»
Şimdi değerli arkadaşlarım, eğer dünyanın
en iyi tütününü, Türkiye'nin en iyi tütününü
Gâvıırköy yetiştiriyorsa ve Sayın Bakan bu
bölgede «Ispanak ekerseniz ıspanak fiyatı alır
s ı n ı z diyebiliyorsa, o halde iyi tütüne iyi para
formülü doğru değildir. Çünkü en iyi tütünün
yetiştiği bölgede tütün ıspanak fiyatına
git
miştir. Bu kanun tütün ekicilerinin değil fakat
Tekel ve ihracatçının işine yarıyacaktır.
BAŞKAN — Sayın Ok, bir dakikanız var,
lütfen cümlenizi toparlayınız.
0. H. P. GRUPU ADIMA MUSTAFA OK
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; Tekelin
baş fiyatı 9 liraydı, İhracatçı tüccarlar arasın
da fıclela bir kartel bir ring teşkil etmişler, bu
9 liranın üstünde katiyen tütün almamaktadır
lar. O halde ihracatçılar arasmda fiyat hrısıısımda bir arda^ma var. bu ekicinin aleyhine
okıycr,
Manisa Adalot Partisi Milletvekili bir sayın
arkadaşım bu tütün konusunda, tütün piyasas'aıla ayne:ı §öyb demiştir; «Sis isijediğiria î:ada;' uğrasın, oylar bizim cebimizde.:>
Değerli arkadaşlarım, tütün ekicisinin hakk-îiı almak için çalışıyoruz. Değerli Adalet Par-
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tili arkadaşlarım bu kadar emin olmasınlar.
Hem sen tütün ekicisinin hakkını vermiyeceksin, hem de oylar cebimizde diyeceksin, bu
mümkün değildir. Her halde köylü, tütün ekici
durumu yakın zamanda anlıyacak ve cebiniz
de zannettiğiniz oyları yerinde bulamıyacaksmız. Göreceksiniz, bu yıl Ege'de Adalet Par
tisi bozulmaya başlıyacaktır.
ALİ KÖYMEN (Giresun) — O, senin hüsnü
kuruntun.
MUSTAFA OK (Devamla) — Ve tütün eki
cileri arasında esen hava bunu gösteriyor ve
tnşaallah sandıktan çıktığında göreceğiz ar
kadaşlarım; cebinizdeki oylar cebinizde kala
cak mı?
Hepinize saygılar sunarım. (O. H. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Yahya
Kanbolat, buyurunuz.
T. t. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; tütün ekicisi bu yıl da umduğunu bu
lamamış ve borçlarını ödemek durumuna gelememiştiı:. Bu hal yıllardır böyle devam eder.
Ürünün bol olduğu yıllarda tütün fazlalığı, eki
cinin felâketi gibi gösterilir. Ürünün az ve or
talama randımanın yüksek olduğu yıllarda da
tütün ekicisi yine kendisini mukadder akıbet
ten, felâketten kurtulamaz. Bu duruma göre,
ürünün az veya çok oluşu, ekicinin kaderinde
bir rol oynamamaktadır. Şu halde tütün eki
cisini perişan eden başka sebepler vardır. Ka
naatimizce, bu sebepleri üç noktada toplıyabiliriz :
1. — Genel olarak tütün ekicisi topraksız
dır, başkalarının toprağı üzerinde çalışmakta
dır. Tütün tarımında, Batı illerimizde kiracı
lık ve Güneyde de ortakçılık sistemi yaygın
dır. Ortakçılık sistemi ile çalışan ekiciler tam
bir esir muamelesi görmektedirler. Adana ilin
de ektiği tütünü bırakıp, Hatay'a firar etmiş
ekicilerle karşılaştık.
Toprak kiraları da her yıl artmaktadır.
Toprak kirasının artması, ekici kazancının azal
ması demektir. Bugün Türkiye'de kiracılık ve
ya ortakçılık, mülk sahipleri nezdinde, doğru
dan doğruya işletmeden daha kârlı olmak eğili
mindedir. Bu yüzden taban arazilerdeki büyük
işletmeler parçalanmakta ve taban suyu iki
metre olan yerlere bile tütün ekilmektedir.
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Bugün tütün maliyetinde toprak kirası çok
önemli bir mevki almaktadır ve üstelik ekici
nin, mülk sahibine ödemek zorunda olduğu bu
bedel, müstakar değildir ve daimî şekilde art
maktadır. Bu istikrarsız durumun ıslahı gere
kir. Tütün ekicisinin topraklandırılması ve di
ğer taraftan da toprak kiralarının mâkul bir
seviyede dondurulması âcil bir zarurettir.
%. — Ekicinin perişan olmasının ikinci se
bebi, kredi mekanizmasının üretici aleyhinde
çalışmasından ileri gelmektedir. Çünkü tütün
ekicisi, devletin müessir bir kredi desteğinden
mahrumdur. Muhtacolduğu tarımsal araç ve
gereçleri borç ve fahiş fiyatla aracıdan sağla
mak mecburiyetindedir. Ayrıca, ev halinin icabettirdiği cari masrafları da tefeciden sağlama
sı gerekmektedir. Bu duruma göre, tütün eki
cisi daha ürününü toplamadan kârının önemli
kısmım sahibine ve tefeciye devretmiş durum
dadır. Onun için kredi mekanizmasının, tütün
ekicisi lehinde ıslahı âcil bir hal olarak karşı
mızda bulunmaktadır.
3. — Ekicinin her yıl mâruz kaldığı felâke
tin üçüncü sebebi de, tütün piyasasının bünye
sinden ileri gelmektedir. Çünkü alıcının mah
dut ve satıcının da milyonları bulduğu bir pa
zarda, artık, serbest rekabet şartlarından bahsedilemiyeceği hususu ekonomik bir kaidedir.
Bünyesi böyle muallel bir pazarda fiyatı, alı
cı satıcıya dikte eder.
Türkiye'de tütün, küçük köylü aile işletme
lerinde üretilir. Bu tarımın karekteri icabı, bol
insan emeği ister. Onun için tütün üretimi zah
metlidir ve meşakkatlidir. Küçük aile işletme
lerinin bünyesi normal şartlarda dahi, bir ta
sarrufu imkânsız kılmaktadır. Onun için ekici
nin, ürününü satmada bekleme olanağı yoktur.
Bu yüzden ekici, piyasanın açılmasiyle tütü
nünü biran önce satmak mecburiyetindedir.
Bu vaziyet, pazar bünyesinin muallel oluşuna
inzimam ederek, tüccarın, tütün fiyatlarını ko
laylıkla kırmasını mümkün kılmaktadır. Bu
gayriâdil pazar bünyesi ve fiyat mekanizması
yüzünden ekici gelirinin bir kısmını da tücca
ra devretmek mecburiyetinde kalmaktadır.
iktidarın taban fiyattan kaçınması, tavan
fiyatı da sembolik uygulaması, eksperlerin ran
dıman tesbitindeki haksız davranışları, piyasa
açılmadan fiyatın ekiciye söylenmemesi, Teke-
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lin ciddî bir mubayaa yapmaması gibi neden
ler, tüccarın ekiciyi kolaylıkla ezmesine yar
dımcı olmaktadır. Bu tatbikat, iktidarın tütün
piyasasının bünyesini, ekici lehinde değiştir
meye niyetli olmadığını göstermektedir.
Bugün Türkiye'de, küçük köylü aile işletme
lerinde net bir hâsıla bulmak artık çok zorlaş
mıştır. Çünkü ekicinin net bir hâsıla sağlaması
şöyle dursun, işletmeye bol harcadığı emeği
nin karşılığından bile, diğer kuvvetli ekonomik
zümrelere fedakârlık yapmak mecburiyetiyle
karşı karşıyadır.
Onun içindir ki, tütün ekicisi, kendisi aley
hinde dönen bu durumun artık değiştirilmesi
ni, gittikçe sertleşen usullerle iktidardan
istemektedir. İktidarın mevcut duruma çare
olarak getirmek istediği «tütün ve tütün te
keli kanunu» adındaki tasarının halihazır tat
bikata rahmet okutacağını ekici ilk fırsatta
öğrenecektir. Tüccar açısı ile tedvin edilmiş bu
tasarının tütün ekicisi ile hiçbir ilgisi yoktur.
Saydığımız bu sebepler muvacehesinde gensoru
önergesinin lehinde olduğumuzu saygılarımla
arz ederim. (T. t. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın
Nihat Diler, buyurunuz.
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; T. i. P. milletvekilleri tütün ekicilerinin
emeklerini lâyıkı veçhile değerlendirmediği id
diası ile Anayasanın 45 ve 52 nci madelerini ih
lâl etiğinden dolayı yine Anayasanın 89 ncu
maddesi gereğince hükümet aleyhine gensoru
açma talebinde bulunmuşlardır.
Sayın milletvekilleri; bu mevzular bundan
evvel kendi görüşlerini ortaya koyan ve öner
gelerini izah eden önerge sahiplerinin iddiala
rını tetkik ettiğimiz vakit bütçe müzakerele
rinde de ortaya konmuş, bütçe müzakereleri
sırasında bu mevzular teker teker ele alınmış
ve dolayısiyle hükümetin cezai ve hukukî so
rumluluğunu gerektirir bir mahiyet görülme
diği için bu iddialar kabul edilmemişti.
Bizim tesbit ettiğimize göre, iddia sahipleri
bu iddialarını bilhassa şu üç nokta üzerinde ifa
de etmektedirler :
Birisi; genel olarak tütün ekicilerinin baş
ka kimselerin topraklarında çalışması dolayısiy
le onlardan kira ile toprağı alıp, toprağın üze
rinde tütün ziraati yaptıklarından tütünün

4 . 3 . 19Ö8

O : 1

I maliyetinin fazla olduğunu beyan etmektedir
ler. Yine başkalarının toprağında ortakçı va
ziyetinde çalışmaktadırlar, ondan dolayı tü
tünün maliyetinin fazla olduğunu, bu sebepten
sömürüldüğünü beyan etmektedirler. Netice
olarak toprak reformu yapılmadığı için hükü
meti mesul bulmaktadırlar.
ikinci üzerinde durdukları nokta da; kredi
mekanizmasının tütün ekicilerinin lehinde ol
madığıdır. üçüncü olarak da tütün piyasası
nın serbest rekabet rejimine uygun şekilde ce
reyan etmediğini, zira serbest rekabet vasatı
nın hükümetçe hazırlanmadığım, bundan dola
yı hep tütün ekicilerinin aleyhinde bir sömür
me meydana geldiğini iddia etmek suretiyle
I hükümetin aleyhinde gensoru talebinde bulun
muşlardır. Bu üç durumu tetkik ettiğimin zaI man, birincisi toprak reformudur. Toprak re[ formu mevzuu, zannediyorum Yüce Meclisin
huzurunda gerek bütçenin tümü üzerinde, ge
rek diğer bakanlıkların bütçesinin müzakere
leri sırasında teker teker ele alınmış, iktidar
partisinin kendine mahsus bir toprak reformu
görüşü olduğu için burada herhangi bir cezai
ve hukukî sorumluluğu gerektiren yeni bir de
lil ve vakıaya grupumus tesadüf etmemiştir.
İkinci nokta da kredi mekanizması mevzuu
dur. Kredi mekanizması mevzuunda da yine
daha evvel Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması talebinde bulunul
muş, onda da Yüce Meclisin huzurunda bu
mevzu enine boyuna tartışılmış, netice itibariy
le önergeler kabul edilmemiştir. Burada da ye
ni delil ve vakıaya dayanmak suretiyle birşey
getirilmemiştir. Tütün piyasasının serbest re
kabet rejimine uygun şekilde cereyan etmediği
ve bu sebepten Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın gerekli alâkayı dikkat ve ihtimam göster
mek suretiyle tütün ekicisinin lehine bir satınalmada bulunmadığı yolundaki iddialar da
yine evvelce tekrar edilmiş, yeni bir delil ve
vakıaya dayanmamaktadır. Bu sebeple bizim
Y. T. P. olarak ötedenberi kanaatimiz şudur;
Gensoru, hükümeti cezai ve hukukî sorumlu
lukla muhatap tutan ve dolayısiyle hükümetin
derhal vazifeden çekilmesini gerektiren hükü
met devirme müessesesidir. Böyle bir müesse
seye herhangi bir partinin başvurabilmesi için
o partinin veyahut ta o milletvekilinin gerçek
| delil ve ciddî sebeplere, mevsuk delillere daya146 —
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narak Yüce Meclisin huzuruna çıkması lâzım
dır. Halbuki bu konular teker teker evvelce
incelenmiş, hükümetin mesuliyetini gerektirir
bir durumun ortada olmadığı tesbit edilmiş ve
yahut ta o yolda bir karar verilmiş. Yeni bir
delil ve vakıaya dayanmak suretiyle önerge
sahipleri önergelerini ortaya koymadıkları için,
eski iddiaları tekrar ettikleri için Y. T. P. ola
rak hükümetin burada hukukî ve cezai bir me
suliyeti olmadığına kaniiz. Bu bakımdan oyla
rımızı aleyhte kullanacağımızı ifade etmek is
terim. Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (Y. T,
P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Nahit Menteşe.
A. P. GRUPU ADINA NAHÎT MENTEŞE
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı ve
Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu, tütün
ekicilerine karşı görevini yerine getirmiyen Hü
kümet hakkında gensoru açılmasını istemekte
dirler. 47 sayfadan ibaret olan bu gensoru öner
gesi 29 . 2 . 1968 tarihini taşımaktadır. Bu ta
rih bütçe müzakerelerinin bittiği ve Hükümetin
çoğunlukla Yüce Meclisten güven oyu oldığı ta
rihtir. Yani bu konular Bütçe ve Plân Karma
Komisyonunda günlerce görüşülmüştür. Komis
yonca bu konular eleştirilirken aynı zamanda
Mustafa Ok ve arkadaşları tarafından verilen
bir Meclis araştırması açılması önergesi dolayısiyle saatlerce Yüce Mecliste bu konular yine
tartışılmış bulunmaktadır. Ayrıca komisyondan
sonra Senato Genel Kurulunda ve Millet Meclisi
Genel Kurulunda bu konular ariz ve âmik gö
rüşülmüş bulunmaktadır ve bu görüşmeler de
kanaatimizce bir gensoru mahiyetindedir. Çün
kü Hükümet bu görüşmeler neticesinde yani
29 Şubat gensoru önergesinin verildiği gün
Yüce Meclisin itimadına mazhar olmuş ve göre
vine devam etmektedir.
Bu bakımdan veriliş tarihi nazarı itibara
alınırsa bu hakkın, yani 89 ncu maddenin mil
letvekillerine verdiği hakkın büyük çapta suiis
timal edildiğini maalesef görmekteyiz sayın ar
kadaşlar. Bu gensoru müessesesi bu şekilde dai
mî önergeler verilmek suretiyle tahribe uğra
maktadır. Bizim üzüntümüz esasen bu nokta
dan gelmektedir. Milletvekillerinin denetleme
hakkı Anayasa gereğincedir, Fakat bu müesse
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seyi o kadar çürütmekteyiz ki, sayın arkadaş
larım, gensoru müessesesi, bir gensoru önergesi
verildiği zaman Mecliste bile yankılar uyandır
mamaktadır. Halbuki gensoru verildiği zaman
hakikaten öyle bir mühim konu olmalıdır M, bu
Meclis ve efkârı umumiyede büyük yankılar
uyansın ve heyecan duysun, Hükümet de heye
canla Yüce Meclisin karşısına gelsin. Fakat hak
kın suiistimal edilmesi dolayısiyle maalesef bu
husus gerçekleşmemektedir.
Bakınız biraz evvel Sayın Ok arkadaşımız
burada görüştüler, şikâyette bulundular. Tütün
konusu ile ilgilenen arkadaşlarımız dahi, C. H. P.
li arkadaşlarımız dahi burada yokturlar. Tütün
piyasası açıldığı zaman, sayın arkadaşlarım,
Sayın Bakanla beraber tütün bölgelerini dolaş
tık. Sayın Ok demin bu kürsüden, bir yerde
08,30 da açıldığından dolayı vatandaşların,
müstahsılların paniğe kapıldığından bahsetti
ler. Halbuki paniği yaratan maalesef O, H. P.
nin sol kanadını teşkil eden o arkadaşlarımızın
hareketleridir. Daha piyasaya girmeden birta
kım broşürler dağıtmak, basın toplantıları yap
mak ve aynı zamanda açık oturumlar yapmak
suretiyle piyasada teredütler yaratmışlardır, va
tandaşlar arasında panik yaratmışlardır. Esa
sında yarım saatlik bir geç açılma değil, arka
daşlarımızın-hareketleri buna sebebolmuş bu
lunmaktadır. Biz milletvekili olarak piyasa açıl
dığı zaman müstahsili desteklemek, müstahsilin
dertlerine tercüman olmak, aksaklıklar varsa
bunları Sayın Bakanlığa aksettirmek suretiyle
müstahsıla yardım amacı ile bölgelerimize gide
riz. Fakat hakikaten üzülerek müşahede ediyo
rum ki, maalesef bu, bu şekilde tezahür etme
mektedir. Demin sayın arkadaşım burada oy
avcılığından bahsettiler. Esas bu hareket tarzı
bir oy avcılığını müncer olmaktadır. Bu bakım
dan sayın arkadaşlar, esasında oy avcılığı ko
nusu varsa bu bizim tarafımızdan değil, sayın
muhalefetin hareket tarzından ileri gelmekte
dir.
Şimdi, eğer samimî olsalar arkadaşlarımız,
piyasa açıldığı zaman 25 - 30 kişilik beyanna
me dağıttılar. Bunların içinde Aydın milletve
killeri vardı C. H. P. kanadına mensup, izmir
milletvekilleri vardı C. H. P. kanadına mensup,
Muğla milletvekilleri vardı, Denizli milletvekil
leri vardı, Manisa milletvekilleri vardı, C. H. P.
li arkadaşlarımız imzalamışlardı bu beyanna-
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nısyi. Fakat maalesef şu anda bu arkadaşları
mın; bu gensoru dolayısiyle burada görmek
mümkün olamamaktadır. Samimiyetin derece
sini, gensoru önergesinin samimiyetini gösteri
yor; demin arkadaşlarımız gensoruyu benimse
diklerini beyan ettiler, fakat burada bu arka
daşlarımızı dahi görmek mümkün değildir, ar
kadaşlar.
Bakanla dolaştığımız bölgelerde Bakana at
fen birtakım beyanlar da gazete sütunlarına
aksettirildi. Sayın arkadaşlarım, yanında bulu
nan bir arkadaşınız olarak bu beyanlara ben
raslarnadım. Sayın Bakanın, söyledikleri şe
kilde, konuştuklarına ben raslarnadım. Şu hal
de Bakan arkadaşımıza elbette...
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Bakan
kendisi cevap versin, siz niçin cevap veriyorsu
nuz?
BAŞKAN — Sayın Yüceler müdahale etme
yiniz, sizin ne hakkınız var efendim konuşmaya?
A. P. C4RUPU ADINA NAHİT MENTEŞE
(15ovamla) — Buna cevap verecekler ama ya
mada bulunan bir arkadaş olarak hakikati ifa
da etmek de bir vicdan borcudur Sayın Yüceler
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Benim
süz hakkim yok mu efendim?
BAŞKAN — Söz hakkınız varsa gelir konu
şursunuz, yerinizden değil.
A. P. GRUPU ADINA NAHÎT MENTEŞE
(Devamla) — Şunu belirtmek isterim ki sayın
arkadaşlarım, biz asla oy kaygısında olan kişi
ler değiliz, biz müstahsilin alm terinin değerlen
dirilmeyi çabası ve gayreti içindeyiz. Pamuğa
verdiğimiz taban fiyatı, üzüme verdiğimiz ta
ban fiyatı, fındığa verdiğimiz taban fiyatı, inci
re verdiğimiz taban fiyatı hep bunun neticeleri
dir ve aynı zamanda tütünde yaptığımız destek
leme mubayaaları da bunun neticeleridir. Ama
tütün konusunda hakikaten problem vardır say:n arkadaşlarım, yok demiyorum. Hakikatleri
kabul eden bir iktidarın mensuplarıyız. Nitekim
gündemin 21 nci sırasında Tütün Satış Koope
ratifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün
Elîicileri Genel Birliği kanun tasarısı yer almış
l ııhmmaktadır. Bu tasarı modern müzayede
sistemini getirecek, aynı zamanda tütün çiftçilerkıiizin teşkilâtlanmasını sağîıyacaktır.
-Adalet Partisi olarak en büyük arzularımızL ı hiriui de budur. Bu kanun tasarısının ka
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nunlaşması halinde tütün müstahsilinin kısmen
ferahlıyacağı kanaatindeyiz. Eğer, Yüce Mec
lis ve sayın arkadaşlarımız mesailerini bu yokla
teksif ederlerse kanunun boşluklarım, tasanda
bulunan bizim, göremediğimiz boşlukları bu su
retle doldururlarsa elbette minnettar olacağız.
BAŞKAN — Sayın Menteşe, bir dakikanız
kaldı, lütfen toparlayınız.
A. P. GRUPU ADINA NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Aynı samanda Tütün ve Tütün
İnhisarı Kanunu yanılmıyorsam 1938 tarihlidir.
Günümüzün şartlarına uymamaktadır, yetme
mektedir. Bu kanunu değiştirecek olan kanun
tasarısı da komisyonda görüşülmüştür. Biran
önce kanunlaşması şayanı temennidir.
Gensorunun gündeme alınmasını faydalı gör
memekteyiz, hakkın suiistimali olarak telâkki
etmekteyiz. Bu bakımdan reylerinizle bu gen
soru önergesinin reddini temenni etmekteyiz.
Hepinizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Hilmi
İşgüzar.
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; gündemde yer alan Yozgat Milletvekili
Yusuf Ziya Bahadmlı ve Tekirdağ Milletvekili
Kemal Nebioğlu'nun, Anayasamızın 45 ve 52 nci
maddeleri muvacehesinde, tütün ekicilerine kar
şı görevini ifa etmiyen Hükümet hakkında gen
soru açılmasını istiyen önergesi üzerinde Millet
Partisi Meclis Grupunun çok kısa olmak üzere
görüşlerini arz edeceğim.
Anayasanın 45 nci maddesinde: «Devlet, ça
lışanların yaptıkları işe uygun ve insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlama
larına elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri
için gerekli tedbirleri alır.» demektedir. Bunun
dışında 52 nci maddede ayrıca, Devletin, halkı
mızın beslenmesiyle ilgili ve onların gereği ka
dar her türlü imkânlarla kendi durumlarını dü
zeltmesini sağlayıcı bâzı tedbirleri öngörmek
tedir. Bu da «Devlet, halkın gereği gibi bes
lenmesini, tarımsal üretimin toplum yararına uy
gun olarak artırılmasını sağlamak, toprağın
kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve ta
rımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için
gereken tedbirleri alır» demektedir. Bu iki
madde ve bir de 89 ncu maddeyi dikkate almak
suretiyle hemen ifade edelim ki, bu konu esa-
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smda bizim Grupumuza göre bir Meclis araştır
ması konusu olabilirdi. Çünkü, belli bir konu
da bilgi edinmek için yapılan incelemeler Mec
lis araştırmasının içine girmektedir, fakat daha
önce Meclis araştırması talebi ile böyle bir öner
ge verilmişti. Bu önerge burada gerekli iltifatı
görmediği için reddedilmiş ve bu yüzden de şim
di bir gensoru olarak karşımıza gelmiş bulun
maktadır.
Hemen ifade edelim ki, Türkiye gerçekten
geri kalmış memlekettir ve her geri kalmış mem
lekette olduğu gibi, vatandaşlar kendi emeği
ile yaptıkları mahsullerin elbette ki, değer fi
yatla satılmasını, geleceğinin teminat altına
alınmasını istiyecektir. Bu, kısa zamanda kal
kınmak istiyen Devletlerin ilk olarak ele aldık
ları konulardır. Yalnız hemen ifade edelim ki,
hepinizin de takdir edeceği veçhile; memleketi
mizde maalesef yalnız tütün konusu değil, bu
nun gibi diğer köylü ve çiftçilerin elde ettikle
ri ürünleri, esasında zirai sigorta dışında bıra
kılmış olduğu için tamamen tabiatın kucağına
terk edilmiş ve kendi kaderi ile başbaşa bırakıl
mış sayılacak durumdadır. Sigortasız olan
mahsullerin tek sigortası, Devletin takibedeceği fiyat politikası, istikrarlı fiyat politikası ola
caktır. Bu da bizim görüşümüze göre mahsulün
değer fiyata satılabilmesi için taban fiyatları
nın tesbit edilmesi ile mümkündür.
Biz tütün ürünlerinin ve ekicilerinin duru
munu yakından bilen kişiler olarak ifadeye
mecburuz ki, gerçekten tütün ekicileri zor du
rumdadır ve meşakkatli üründür bu. Hemen he
men bütün mevsim çalışmak suretiyle geçimle
rini sağlamak istiyen bu insanların her sene
hayal kırıklığına uğradığı yetkili Devlet adam
larının ağzından da ifade edilmiştir. Biz de ken
di seçim mıntakamızda Gerze'de, Sinop'ta, Sam
sun'da bunları görmekteyiz. Bu bakımdan yal
nız tütün için değil diğer tarım ürünleri için
de taban fiyat politikasına eğilmenin zamanı
nın geldiğine inanıyoruz. Bunun için de tütün
ekicilerinin durumunun ıslah edilmesinin tü
tün politikasının, gerek ihracat bakımından ol
sun, gerekse memleket içerisinde bununla uğ
raşan insanların tatmini bakımından olsun,
Meclis araştırması konusu edilmek suretiyle
Hükümetin alacağı tedbirlere ışık tutmak maksadiyle esaslı bir şekilde ele alınması icabeder-
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di. Ne yazık ki, bu konu reddedilmiş olduğu
için biz bu gensorunun, bilhassa tütün ekicile
rinin durumunu dile getiren bir konunun eleş
tirilmesi ve istenilen tedbirlerin alınabilmesi
için Hükümet hakkında böyle bir gensorunun
açılmasını yerinde görüyoruz.
Tütünlerin kalitesinin tasnif edilmiş olması
ele alınmamıştır. Tütüncülerin, ekicilerin kredi
durumları gerçek olarak halledilmemiştir. Bi
naenaleyh, bunlar ortada iken bizim, tütün ekicüeriyle ilgili olan böyle bir gensorunun elbet
te M, dışında kalmamıza imkân olmayacaktır.
Bu bakımdan Millet Partisi Meclis Grupu ola
rak, esasında 88 nci maddeye taallûk etmesi
icabeden bu konunun kabul edilmemiş olması
karşısında, 89 ncu maddede yer alan Hükümeti
denetliyen "bir müessesede ele alınmak suretiy
le buraya getirilmiş olması keyfiyetini biz ye
rinde buluyoruz. Bu yönde oy kullanacağımızı
saygılarımla ifade etmek isterim.
BAŞKAN — Güven Partisi
Sayın Fethi Çelikbaş.

Grupu adına

G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ
(Burdur) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Kurucu Meclis zamanında müzakerelerin
seyri esnasında Anayasa Komisyonundan gel
mediği halde şahsan ve iki yüksek ziraat mü
hendisi temsilci arkadaşımın gayreti ile Ana
yasa Komisyonu sözcülerinin muhalefetine rağ
men, Anayasamıza ithal etmeye muvaffak ol
duğumuz bir maddenin, çiftçinin korunması
maddesinin bütün siyasi parti gruplarınca be
nimsenmiş olmasından hakikaten hususi bir
zevk duymaktayım.
Tütüne taallûk eden bu konu, tütün gibi dış
ticaretimizde son derece mühim ve milyonlar
ca çiftçiyi ilgilendiren bir konu olmakla bera
ber ziraatin her noktasında işçiye âdil bir ücret
vermek sosyal devletin nasıl bir vazifesi ise,
tıpkı ücret gibi çiftçinin geliri olan toprak
mahsulâtı fiyatlarının da muayyen bir seviye
nin aşağısına düşmemesi için Devletçe tedbir
alınmasını istemek sosyal devletin icabı idi, fa
kat, her nedense Anayasa Komisyonumuz bunu
getirmemişti ve gensoru takririne imza koyan
arkadaşların dayandığı 45 nci madde müzakere
edilirken, M, bu çalışanların adaletli bir ücret
alınması maddesi idi, kürsüye gelerek çiftçile
rin mahsulünün de değer fiyatı ile satılmasına
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ait hüküm koyalım diye teklifte bulundum ve
konuştum. Şimdi hafızalarınızı tazelemek için,
partilerin görüşleri konusunda da sarih bir va
ziyete varabilmek için bakınız madde nasıl
girdi, bu vesile ile kısaca onu anlatacağım.
Temsilciler Meclisi Başkanlığına şöyle bir
takrir verdik, üç arkadaş; Fethi Çelikbaş, Sup
hi Doğukan, Feridun Üstün. «Türkiye Cumhu
riyeti Anayasa tasarısının sosyal ve iktisadi hak
ve ödevler bölümüne, şifahen arz ettiğimiz se
bepler dikkate alınarak aşağıdaki hususun bir
madde olarak eklenmeline müsaadenizi ve ko
nunun Umumi Heyete arzına izninizi rica ede
rim.» Teklif ettiğimiz madde şu idi: «Devlet
halkın gereği gibi beslenmesini emniyet altında
bulundurmak, toprağın her türlü etki altında
kaybolmasını önlemek ve istihsalin topluluğun
yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak
için lüzumlu tedbirleri alır; mahsul fiyatları
tarımla uğraşanların çalışmalarını güven içinde
devam ettirmeyi sağlıyacak şekilde korunur ve
düzenlenir.» Uzun münakaşalar sonunda, zabıt
larda vardır, müstakil bir madde olarak Ana
yasamızda yer alan 52 nci madde böyle girdi,
fakat bugün ortanın solu sloganı ile fukaranın
yanında olduğunu ifade eden bâzı arkadaşları
mız bakınız buna nasıl karşı koydu. Meselâ, ko
misyon üyesi Sayın Turan Güneş; «Çelikbaş
arkadaşımın zirai mahsuller de korunsun diye
bir beyanı var. Ben kendisinin mensubolduğu
iktisadi mektebe nazaran şunu anlıyorum: Dev
let alsın; zarar etse de alsın, kâr etse de alsın.»
ve nihayet devam ediyor, «dâva haklı,» çok iti
raz edemiyor; yalnız «bendeniz zirai mahsulâ
tın korunmasını çiftçilerin korunmasını istiyo
rum. Bunda arkadaşlarımla mutabıkım, ama bu
nun yeri Anayasa değildir» diyor. Bakınız hamdolsun bugün kendi mensubu olan arkadaşların
da bu maddeye dayanmak suretiyle konumuz
da tütün müstahsilinin korunması tedbirlerini
istemesi veya Hükümetçe yeter derecede korun
madığı ifade etmesi bu uzun çekişmeler sonu
na giren 52 nci maddede mesnedini bulabiliyor
ve Türkiye'de taban fiyat politikasının Anaya
sa mesnedi de bu maddede kendisini gösteri
yor.
Şimdi, bunun tarihçesini anlatmaktaki mak
sadım şu; Türkiye'de çok söylenen şeyler unu
tulup gidiyor ve bu bir tutarlık içerisinde cere
yan etmiyor. Herkes her an dilediği gibi me
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selelere bakabiliyor ve meseleyi değerlendirebiliyor. Ama görüyorsunuz ki, bugün bütün grup
ların benimsediği Anayasa hükmü nâçiz arka
daşınız ve bugün onun mensubu olduğu parti
nin programında sarahaten yer alan bir hüküm
olarak Anayasaya girmiş olabiliyor ve Hükü
metler de haklı olarak taban fiyat politikasının
hukukî mesnedini bu hükümde bulabiliyor. Şu
halde Türkiye'de olaylar takibedilirken, bir ke
sik film seyreder gibi değil, hele yeni Anayasa
düz:ni içerisinde, bu Anayasanın oluş merhale
lerini teker teker takibedecek, kimin ne dav
ranış içerisinde bulunduğunu ve kimlerin ne
görüşü o tarihte savunduğunu ve bugün savun
maya devam ettiğini veyahut o tarihte karşı
sında vaziyet alıp bugün umumi efkârın bas
kısı karşısında o müspet şeye sahip çıktığını
göstermeye ayrıca hizmet etmektedir.
Şimdi tütün konusunda verilmiş olan takrir
hakkında Hükümetin bütçe müzakerelerindeki
konuşmalarını dinledik, bundan evvel bir Mec
lis araştırması konusunda da yine Hükümetin
sorumlu Bakanının görüşlerini dinledik, ilk ba
kışta hakikaten, bu takdir yeni bir unsur ge
tirmiyor. Bugüne kadar söylenenleri yine tek
rarlamaktadır. Üstelik, hakikaten Meclis mü
zakerelerinde bir engelleme metodu olarak da
getirilmiştir. Bunda da şüphe yok. Fakat bü
tün bunlara rağmen bia Hükümetin bu konuda
söyliyeceklerini tekrar dinleyip ona göre bir
vaziyet almayı daha isabetli telâkki ettiğimizi
ifade etmek isterim.
Şimdi Sayın Bakan elbette bu takrir vesile
si ile ortaya atılan konularda bugüne kadar
söylediklerine ilâve edecek birşey varsa onu
söyliyecek; ilâve edecek birşey yoksa onunla
yetinecek ve G. P., Bakanın beyanını dinle
dikten sonradır ki, bunun bir engelleme metodu
içerisinde verilmiş olmasını bildiği halde oy
kullanmayı daha isabetli bir hattı hareket ola
rak benimsediği için Bakanın beyanını dinleme
yi daha muvafık mütalâa etmiştir. Bu bakım
dan şu anda müspet veya menfi bir vaziyet al
mıyoruz. Sayın Bakanın izahatına göre vaziye
timizi tâyin etmeyi vazife biliyoruz.
Adalet Partisi sözcüsünün bir noktada beya
nını memnuniyeti mucip bir beyan olarak telâk
ki ediyoruz. «Türkiye'de bir tütün konumuz
vardır.» dediler. Şu halde bundan hareketle, bir
mesele olunca iktidar o meselenin tedbirini ge-
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tir mistir.
iktidar olmanın diğerlerinden farklı bir
özelliği meseleler karşısında seyirci kalmamak,
meseleye ne çözüm yolu görüyorsa o çözüm yo
lunu getirip Umumi Heyetten kendi politika
sına uygun bir kanunu çıkartmak, onun vazife
sidir. Bu vazifeyi biran evvel yerine getirme
sini bugünden itibaren yeni beyanı dinlemeye
lüzum olmaksızın temenni etmekte ve rica et
mekteyiz. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Efendim gensoru önergesi
Hükümet hakkında verilmiştir. Hükümet adına
Sayın Tekel Bakanı buyurunuz.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRA
HİM TEKİN (Adana) — (Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Türkiye İşçi Partisinden
iki milletvekili arkadaşımızın verdikleri genso
ru önergesini geçen hafta dinlediniz, bugün de
parti sözcülerinin bu önerge üzerindeki görüş
lerini takibetmiş bulunuyorsunuz. Önergenin
bir engelleme vasıtası olarak kullanıldığım ar
kadaşlarımız her halde samimiyetle itiraf eder
ler. Bir hükümet hakkında gensoru açılmasını
talebederken Meclisin şu boş sıralarına bakınca
insan hem acı duyuyor, hem İde bu önergenin
gayricMdiliğini ortaya koyuyor.
Muhterem arkadaşlarım; önerge sahipleri
Meclis araştırması istenildikten sonra ortaya
hiçbir şey getirmemişlerdir. Müsaade ederseniz
zamanınızı fazla almadan önergenin sayfaların
da neler var görelim; birinci sayfada tütün pi
yasasın/dan biraz bahsetmişler, benim «tütün
yerine pırasa ekmeyiniz» dediğimi almışlar.
bunu p birkaç defa böyle söylemediğimi tek
rarladım, buna rağmen bunda İsrar eder
ler. «Ben Adanalıyım» demişim, «tütüne
politika karıştırıyorlar» demişim, buna ben
zer birkaç şey. Ondan sonra ikinci say
fadan dördüncü sayfanın
sonuna kadar
Meclis araştırması isteğine dair önergenin
görüşülmesi sırasında TİP sözcüsünün konuş
ması, - bunu hepiniz dinlediniz - beşinci sayfa
nın başından 11 nci 'sayfanın (sonuna kadar
Cumhuriyet Gazetesinde çıkan iki yazının met
ni, 12 nci sayfanın (başından 15 nci sayfanın so
nuna Ikadar Milliyette çıkan - Abdi ipekçi ta
rafından yazılan - iki yazının metni, bu yazılar
dan ikincisinde kooperatif kurulmasını ve suni
fiyat artışının önlenmesini ileri sürerler. Koope
ratif kanun tasarısı da Meclis gündeminde. 15
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nci sayfanın sonundan 23 ncü sayfanın sonuna
kadar Akşam Gazetesinde çıkan - 17 Kasım
1967 tarihli - yazının metni. Tamamen bir sol
edebiyatı. Okumanızı tavsiye ederim bu öner
geyi. Tam edebiyat. 24 ncü »sayfanın başından
36 nci sayfanın Isonuna kadar Cumhuriyet Gaze
tesinde Ekim ayımda çılkan 'bir yazının tam met
ni. Bu da tam bir tipik sol edebiyatı. Köylünün
derdinden, acısından bahsediyor. Gitmiş gezmiş,
oturmuş, Ahmet Ağa ile konuşmuş, Mehmet Ağa
ile konuşmuş, tam bir sol edebiyatı. 36 nci say
fanın sonundan 38 nci sayfanın ortasına kadar
Demokrat İzmir de çıkan bir yazının metni, 2
Şubat 1968 de. 38 nci sayfanın ortasından 41
nci sayfanın ortasına kadar Demokrat izmir'de
tütün piyasası hakkında çıkan haberler. Haber
lerin birinde «Tekel pasif davranıyor» diyorlar.
Denildiği gün de Tekel ile tüccar 52 milyon ki
lo tütün satınaimış. 41 nci sayfanın sonuna doğ
ru Gaziemir yüksek öğrenim gençliğinin bil
dirisi. 42 nci sayfanın başından 43 ncü sayfa
nın ısonuna kadar yine gazetelerden piyasa ha
berleri. 43 ncü 'sayfanın sonlarından 47 nci say
fanın başına kadar zirai krediler. Yine bir yer
den alınmış rakamlar ortaya dökülmüş, yeni
bir şey getMlmemiş. Bumdan ısonra da 5 -10 sa
tırlık: 47 nci sayfanın sonuna doğru gensoru
açılması için 45 nci ve 52 nci maddelerin metni.
Şimdi mulhterem arkadaşlarım; bu da gös
teriyor ki, alelacele bir gensoru önergesi vere
rek engellemeyi temin etmek için gazetelerden
yazılar alınmış ve buraya 'getirilerek Mecli
se - ki bu bir ara verildi, tekrar geri alındı - se
çim kanununu engellemek için verilmiş bir gen
soru önergesidir.
Şimdi muhterem arkadaşlarımız hem köy
lüyü kenldi politikalarına vasıfta etmek istiyor
lar, ve miütemaidiyen piyasa zamanında dahi bu
nun Çalışması içine tgiriyorlar. Bu çalışmaları
nın ekiciye zarar verdiğini dahi hesaba katma
dan (çalışıyorlar. Bir orada vasıta ediyorlar, bir
de Meclis engellemesinde yine bu tütün ekicile
rini vasıta ediyorlar. Bunun bilmem samimiyeti
var imidir? Bunu önergeyi veren arkadaşları
mın takdirlerine bırakıyorum.
Önergenin yeni hiçbir şey getirmediğini ga
yet kısa İfade etmiş bulunuyorum. Sayın Bahadınlı konuşurken «Hükümetin tek endişesi tüc
carın kazanamamasıdır» dediler. Yani tüccar
kazanamıyacak diye biz endişe ediyormuşuz.
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Bu 'piyasada Ibunu görebildiniz İmi? Bu ağır it
hamda nasıl 'bulunabilir isiniz? Biz 64 milyon
kiloya yakın Tekel hesabına tültün almış bulu
nuyoruz ve hiçbir isene Ege piyasasında Tekel
idaresi bu kadar fazla **ütün mubayaa etmemiş
tir. Bunda nasıl tüccarın kazanmasını düşünü
yor diyebilirsiniz?
Sayın Mustafa Ok bu işin çok meraklısıdırlar. Başka mevzu da yok, bilmiyorum bir mev
zu vardı, ondan kurtuldu. Rahmetliyi yolcu
etti, Talâtı', o işten kurtuldu. Şimdi bütün.
Fakat tuhaf, mevzu hep aynı. Gidersiniz tütün
piyasasını açacaksınız, Sayın Mustafa Ok yine
çıkar, aynı mevzu. Buraya gelir aynı, kürsüye
gelir ayrı.. Her halde ben burada kürsüde söyle
dikten sonra, «ne diyeceğim» diye seçmene endi
şe etmiş olacak ki, bir gün Komisyona geldiler.
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısı görüşülü
yor. Orada bir söz aldılar, yine aynı mevzu.
Sanki o kanun tasarısı çıkarken yine biz sol
edebiyatı yapacağız, derdini anlatacağız, piyasa
şöyle oldu, piyasa böyle oldu... Bir defa boy
gösterdiler, çok şükür ondan sonra da hiç gel
mediler. Bir de kehanette bulunmuş, demiş ki,
piyasada, «efendim göreceksiniz tütün tekeli
kanunu gelmiyecek, seçim kanunu gelecek.»
Doğrudur. Siz kaç defa geldiniz o komisyona?
Köy köy gezeceğinize bir de gelip de şu kadar
o tasarının içinde fikriniz bulunsaydı.
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Bakan
Komisyon toplantılarının günlerini bilmiyor
dum.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM
TEKİN (Devamla) — Orada bir defa bulundu
nuz. Muhterem arkadaşlarım «yalan söylüyor»
demiyeceğim, terbiyem müsait değil. Bir defa
geldi hâlâ da «bilmiyorum» diyor. Takdiri size
bırakıyorum.
Şimdi, tütün tekeli kanun tasarısı geçici ko
misyondan çıktı, inşallah buraya da getirece
ğiz. Fakat muhalefetten bir tek kişi bulunma
dan. işte şöyle bir kaçamak geldiler, geri git
tiler. T. i. P. nin sayın milletvekillerinden hiç
kimse kapıyı dahi çalmadı. Bu kadar ehemmi
yet verdikleri bu tütün ekicisinin hakkını ko
rumak için - ki, haklar daha ziyade kanunla ko
runur, - kapısını dahi çalmadılar. Ama edebi
yatına gelince her saat. her dakika yapıyorlar.
O da onların sistemidir, yoludur, onda devam
edeceklerdir.

4 . 3 . 1968

O : 1

«Akhisar'da piyasa 10 da açıldı» dediler.
Neden efendim, ekici mahvolmuş.. Muhterem
arkadaşlarım, Akhisarlılar tütün piyasasının
Akhisar'da açılması için her sene İsrar ederler.
Fakat teamül İzmir'de açılıyor. Bunu ben Akhisarlılara anlattım. Fakat bana dediler ki, öyle
ise, piyasayı açar açmaz Akhisar'a geleceksin.
Ben de piyasayı açar açmaz piyasanın hemen
akabinde Akhisar'a hareket ettim ve «dursun»
dedim. Yani bir saatte mi battı bu ekiciler? İki
saatte mi battı Sayın Mustafa Ok? Şimdi mü
balâğayı bırakın. Realite ve hakikat ne ise onu
söyleyin. Üzerinde rahatça münakaşa edelim.
Ama buna kim inanır yani? İnanılır mı buna,
mahvoldu derseniz. İki saatte mahvoldu ise pi
yasa günlerce devam etti, öyle ise hiç hayır kal
madı, belki Akhisar'da adam da kalmadı. Eki
ciler hep öldüler. Bırakınız bu mübalâğayı, bıra
kınız. Realist olarak meselelere el koyalım. Bel
ki çaresini daha güzel buluruz.
Ben bu kürsüyü şahsım için hiçbir zaman
işgal etmek istemezdim. Ne Senatoda* ne bura
da, ne Karma Bütçe Komisyonunda, Fakat ar
kadaşım çok takıldığı için bir iki şey söylemek
isterim müsaadenizle. Sabrınızı belki suiistimal
edeceğim.
Efendim, Bakan Adanalı imiş, çok büyük
çiftçi imiş, onun için küçük çiftçiyi nereden dü
şünecek. Muhterem arkadaşlarım, ben küçük bir
çiftçinin çocuğuyum. Bu yalana ne lüzum var
yani? İktidarı yalnız ben mi temsil ediyorum?
İktidarın prensipleri vardır. Ona göre rey veri
yor. Yani «Bakan orada büyük çiftçidir, sizi
mi düşünecek?» derseniz, zannediyorsunuz ki,
rey alacaksınız. İkincisi ben Adana'nın pamuk
tarlalarına tütün ekilmesine müsaade etmişim.
Adana'da 40 milyon kilo tütün varmış. Hiç de
ğilse rakamla yalan söylemeyiniz, rakamla ya
lan söylemeyin hiç değilse. (A. P. sıralarından
gülüşmeler) Umumi söyleyin, belkisi, ölçüsü
olmaz. Söylemedim der inkâr edersiniz.
Ben şunu söylemek isterim.
MUSTAFA OK (Manisa) — Kim söylemiş
onları Sayın Bakan?
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM
TEKİN (Devamla) — Sayın Mustafa Ok, tas
rih etmek isterim, «bunu siz söylediniz» demi
yorum. «Söylendi» diyorum, siz bulursunuz ara
nırdan kimin söylediğini, (A. P. sıralarından
gülüşmeler)
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Ben şu kadarcığmı söylemek isterim :
Bu iddianın da belki ilerisindedir, ama bu
önergeyi verenler ve yine «Ortanın solu» uda
olan arkadaşlarım her halde benim yaptığımı
hiçbir zaman yapamazlar. Ben kendi vilâyeti
min 3 kazasındaki denemeyi, deneme müspet
netice vermediği için imzaladım, reddettim. Her
halde bir sene uzatabilirdim. Bunu arkadaşlarım
iyi bilirler, usulümü çok iyi biliyorlar, ben bili
yorum, uzatabilirler, idare ederler. Ben kendim
seçim bölgemde 3 kazanın ret şeyini imzaladım.
Siz bunu yapabilir miydiniz? Ben bunu söyle
medim, özür dilerim. Bu kürsüyü de bunun için
işgal etmek istemedim. Fakat çok lâf söylediler
aleyhimde. Ama yüzüme söyleseler, gayet rahat
konuşuruz, hattâ oturur bir yemekte de konuşu
ruz.
«Ispanak» demişim. «Demedim» dedim.
Daha neye çıkıp da burada söyleyip kürsüde
bunu İsrarla söylersiniz? «Ispanak gibi yetiştirirseniz, ıspanak fiyatı veririm.» dedim. Yine de
diyorum : İyi tütüne iyi para, kötü tütüne kö
tü para. Anlıyamadı iseniz Sayın Mustafa Ok,
tekrar ediyorum, anladınız mı?
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Bakan,
bu söylediğimiz Seydiköy, en iyi tütünü yetişti
rir.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayı
nız, Sayın Bakan, siz de oturan arkadaşlarımıza
lütfen sual falan sormayınız. «Anladınız mı?»
deyince...
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM
TEKİN (Devamla) — Olur Sayın Başkan.
Dedikleri gün, vasati fiyat Seydiköy'de 11
liranın üzerinde idi muhterem arkadaşlarım.
Aynı gün tütün vasati fiyat 11 liranın üzerin
dedir. O zaman da, ıspanak fiyatına tütün alınıyormuş. Nasıl alınır? 11 liraya ıspanağı alır
mısınız? Yani o zaman Çukurova büsbütün zen
gin olur.
Muhterem arkadaşlarım, önergenin hiçbir
yeni unsuru taşımadığını, demin ifade ettim.
Bunu Sayın Nihat Diler de ifade ettiler, Sayın
Fethi Çelikbaş da, «Yeni bir unsuru getirip getirmiyeceğini her halde Bakan beyan edecek
lerdir» dediler.
Benim arkadaşlara tavsiyem, bırakınız bu
nun istismarından vazgeçelim de, biz kanun ta
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sarısını getirelim, siz de kanunlaştırmada bize
yardımcı olunuz.
Ben, gensoru açılıp açılmamasını Yüksek
Meclisin takdirlerine bırakırken, hepinizi say
gılarımla selâmlarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, gündemin 1 nci sıra
sındaki, Sayın Yusuf Ziya Bahadınlı ve Sayın
Kemal Nebioğlu'nun Hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair olan önergesi üzerinde,
gündeme alınıp alınmaması hakkındaki müza
kereler tamamlanmıştır. Şimdi, bu gensorunun
gündeme alınıp alınmamasını oylarınızla halle
deceğim.
Gensorunun gündeme alınmasını kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Gündeme alın
masını kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir.
6. — İstanbul Milletvekili Sadun Ar en ve Di
yarbakır Milletvekili Tank Ziya Ekinci'nin, dış
ekonomik ilişkilerimiz konusunda, millî menfaat
lerimize aykırı bir politika izlediği iddiası ile,
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/66)
BAŞKAN — Şimdi önerge sahibi olarak,
hangi arkadaşımız konuşacaksa buyursun.
Sayın Sadun Aren, buyurunuz efendim.
Bugünkü gündemdeki gensorulara 10 daki
kalık tahdit şâmil olduğu için, arkadaşlarıma
tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum.
SADUN AREN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;
Türkiye kalkınmak durumunda olan bir
memlekettir. Kalkınma, yatırımları artırmakla
mümkündür. Yatırımlar için de, dövize ihtiyaç
vardır. Çünkü yatırım malzemesinin çok büyük
bir kısmını dışardan getirmek zarureti vardır.
Kaldı ki, memleketimiz şimdiye kadar uygulan
mış olan, yanlış bir sanayileşme politikası yü
zünden, kurulmuş olan sanayii de çok büyük
ölçüde hammadde bakımından ithalâta bağlıdır.
Bundan ötürü, Türkiye gerek yatırımlarını
artırabilmek bakımından, gerekse cari, iktisadi
faaliyetlerini devam ettirebilmek bakımından
dövize muhtaçtır. Bundan ötürü Hükümet dış
iktisadi ilişkilerin idaresinde, döviz kazancına
son derece ehemmiyet vermek ve döviz kayıp
larını mutlaka önlemek durumundadır.
Oysa, bu böyle olmamıştır ve bugün memle
ketimiz dış iktisadi ilişkileri bakımından son de-
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rece müşkül bir duruma gelmiştir. Bunu basit
bir hesapla belirtmek isterim :
1968 yılı için, Plânda öngörülen rakamlar
şöyledir, dış ilişkilerimiz bakımından : Borç
ödemesi, borçların faizleri ve yabancı sermaye
nin kâr transferleri olarak plânda 1968 yılında
174 milyon dolar ödeneceği öngörülmüştür. Ge
ne plânda aynı yılda yani 1968 yılında 540 mil
yon dolarlık ihracat yapabileceğimiz öngörül
müştür. Bu rakamların gerçekleşeceğini kabul
ediyoruz, 540 milyon dolarlık ihracat gelirimiz
den 174 milyon dolarlık borç mükellefiyetleri
mizi ve yabancı sermaye transferi mükellefiyet
lerimizi çıkarırsak geriye 346 (milyon dolar ka
lır. Yani 1968 senesinde ihracat gelirimizden eli
mize 366 milyon dolar kalacaktır, şu tahminle
re göre, Hükümetçe yapılmış tahminler. Oysa
1952 senesindeki ihracatımızda aşağı - yukarı bu
miktardadır, 362 milyon dolardır. Yani onaltı
sene evvel de bu kadar bir ihracat geliri elimiz
de kalmıştır. Bu onaltı sene içinde doların bir
miktar kıymet kaybettiğide düşünülürse, hattâ
1968 senesinde, önümüzdeki senede ihracatımız
dan bizim elimize kalacak meblâğ 1952 senesindekinden azdır. Onaltı sene içinde dış krediler
alınmış, yabancı sermaye davet edilmiş, dış yar
dım alınmış ve ihracatımız bize kalanı ile, çün
kü bizi o ilgilendirir, onaltı sene içinde artma
mış, tersine hattâ doların bir enflâsyona tâbi
olduğu da düşünülürse bu sırada, bu süre için
de azalmış. Halbuki aynı süre içinde memleket
te bir gelişme de olmuş. Bu yüzden ithalât ihti
yacı artmış ve memleket 1952 ye nazaran şimdi
çok daha fazla dışarıya bağımlı hale gelmiş. Ta
biî bu şekilde demek ki, memleketimizin şu on
altı yıllık ihracatındaki artışlar hep yabancıla
rın hesabına olmuş. Verdikleri parayı Türkiye'
de bir çeşit çalıştırmışlar ve onların yararına
işlemiş. Ayrıca bu bakımdan, bu oranda yaban
cıya bağlı olmak, dışarıya bağlı olmak Türkiye'
yi dış politikası bakımından da müşkül bir du
ruma getirmiş. Elbette ki cari işlerini yürüte
bilmek bakımından yabancılardan büyük ölçü
de borç almak mecburiyetinde olan bir memle
ketin dış politikada tam kişiliğini ortaya koya
bilmesi, tam bağımsız davranabilmesi mümkün
değildir. Bunlar son on, onbeş yıldaki izlenen
politikanın sonuçlarıdır. Bundan ötürü Hükü
met sorumludur bu politikayı devam ettirdiği
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için ve devam ettirmekte kendisini haklı gördü
ğü için.
Bu dış kredilerin mahiyetlerine de kısaca de
ğinmek isterim. 1962 den beri kurulmuş olan bir
idare, konsorsiyum denilen bir topluluk vasıtasiyle Türkiye'ye krediler verilmektedir. Bu kon
sorsiyum kredilerinin temel niteliği bağımlı kre
dilerle verilir, bağlı kredilerle verilir. Yani ver
dikleri kredilerin çok büyük bir kısmı krediyi
veren memleketten mal almak için kullanılabi
lir. Amerika'dan alman kredi Amerika'dan mal
almak için kullanılır. Fransa'dan alman kredi
Fransa'dan mal almak için kullanılır. Şimdi
bunlar bağlı kredilerdir. Halbuki bu memleket
lerin fiyat seviyeleri birbirinin aynı değildir.
Kaldı ki, bu projeler şeklinde olduğu zaman,
yani projeler uygulandığı zaman kendi memle
ketlerindeki fiyat değil de özel fiyatlar uygu
luyor olma ihtimali de vardır. Bu konuda yapıl
mış olan bir araştırma, bir trafo merkezinin çe
şitli memleketlerden alman kredilere göre mali
yetinin ne olacağı hakkında yapılmış olan ve
neşredilmiş olan, makina mühendisleri tarafın
dan neşredilmiş olan 'bir araştırmaya göre mese
lâ eğer bir trafo merkezi serbest dövizle parça
ları getirilip yapılmış olsa bir liraya mal ola
caksa, bir diye ifade edersek, Amerikan kredi
siyle getirildiği takdirde üç idolâr kırkdoikuz
sente mal olmaktadır. Yani üç buçuk misli daha
pahalıdır. Başka memleketlerde de pahalılık
oranları farklıdır. Fakat en pahalı memleket bu
araştırmaya göre Amerika görünmektedir ve
pahalılık oranı üç 'buçuk mislidir. Demek ki,
Türkiye meselâ yüz milyon liralık bir yatırım
malı alabilmek için üçyüz elli milyon Ura borç
lanmaktadır ve demin söylediğim bu kadar kre
di aldıktan sonra dış ticaretimiz bakımından,
dış iktisadi ilişkilerimiz bakımından bu çıkmaz
içine girmemizin nedenlerinden birisi de bu du
rumdur. Yani memleketimize yardım ediyor gibi
görünmekteler yabancılar, fakat aslında mem
leketi sömürmektedirler.
Konsorsiyumdan alınan kredilerin diğer bir
özelliği proje kredisi şeklinde 'olmağa temayül
etmiş olmalarıdır. Yani iki türlü kredi vermek
tedirler bize; birisi program kredisi. Bu kredi
ile nereden mal alacağımız söylenmekte, fakat
ne alacağımız söylenmemektedir. Hiç değilse ne
yi alacağımız hususunda biz serbestiz. Fakat
ı proje kredisi demek yalnız belli bir projeye gö-
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re kredi verilmesi demektir. Şimdi konsorsiyum 1 sonra başlıyan gayretlerinin sonucudur. Çünkü
beşer yıllık plânlan finanse edebilmek üzere dışkredileri, proje kredilerini tercih etmektedir.
kredi bulmaîk zarureti var idi ve dış kredileri
Bu tercihin mahzuru vardır.
de belirli esaslara bağlamak zarureti var idi.
BAŞKAN — Sayın Aren, bir dakikanız
Konsorsiyum işte bu istikamette yapılan devam
kaldı.
lı çalışmaların mahsulü olmuştur.
SADUN AREN (Devamla) — Bu tercihin
Ancak, ilk yıllarda konsorsiyumun kredileri
mahzuru vardır. Çünkü, bir kere memleketimi
daha ziyade program kredileri idi, yani sağla
zin sanayileşmesi, kalkınması hakkında konsor
siyum bize kumanda edebilmek imkânına sahi- nan krediler her yerde kullanılabilirdi, mal ne
bolmaktadır. Kendi arzu ettiği projeleri finan rede ucuz bulunursa oradan alınabilirdi., Fakat
zamanla bu konsorsiyum kredileri daha ziyade
se etmekte, arzu etmediklerini finanse etme
proje kredileri halini aldılar ve önergede belir
mektedir. Nitekim, bakıyoruz, proje kredileri
tildiği üzere kredi açan memlekette kullanılma
nin içinde sanayie verilmiş olan krediler 1963 şartı gittikçe galip gelmeye başladı.
1966 devresi arasında % 24 oranındadır. Bütün
proje kredilerinin ancak % 24 ü sanayi proje
Bu konuda, ikonsorsiyum kanaliyle sağlanan
lere ayrılabilmiştir. Bu rakamdan Ereğli Demirkrediler arasında kredileri, konvertibilite esası
Çelik hariçtir. Tabiî plânın uygulanması bu tak
na göre kullanmak üzere gayret sarf etmek za
dirde mümkün olmamaktadır. Plânın projeleriy
ruridir.
le, konsorsiyumun kabul edeceği projeler bir
önergede dış borçlarımızın ağırlığından bah
birlerine her zaman denk gelmiyehilirler. Bu
sedilmektedir. Ödeme vasıtalarımızla karşılaştı
ikinci nokta bugün için önemli bir mahzur sa rıldığı zaman gerçek durum budur. Sonra, sa
yılmaz. Çünkü, plân, önemli bir vesika değildir. nayileşmek lâzım, fakat, sanayiin daha çok ih
Proje kredisi, yani kredilerin projeler şeklinde racata yönelmesi gerektiği üzerinde durulmak
olması demek ki, bir çeşit bir vesayet vaziyeti
tadır. Yani, sanayileşme hangi yönü alsın? Bu
de yaratmaktadır. Bu bakımdan da mahzurlu
mesele üzerinde görüş ifade edilmektedir.
dur.
Bu meyanda bir de Ortak Pazara değinil
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim.
mektedir. Türkiye'nin, OrtaJk Pazardan çıkması
SADUN AREN (Devamla) — Efendim, söy
teklif edilmektedir. Oysa ki, Ortak Pazara dü
lemek istediğim birkaç şeyi de gelecek konuş
şünülerek, taşınılarak girilmiştir. Ortak Pazar,
mama bırakıyorum. Şimdilik saygılarımı suna Yirminci Yüzyılın en büyük iktisadi olayların
rım.
dan biridir. Sosyal ve politik hedefleri vardır.
BAŞKAN — Efendim bu gensoru önergesi
Buraya 2 nci İnönü Koalisyonu zamanında gi
üzerinde gruplar adına, C. H. P. Grupu adına rilmiştir. Bilerek girilmiştir ve ta Atatürk'ten
Sayın Şefik tnan, sıra sizindir, henüz başka söz beri başlıyan ve o zamandan çizilen istikamete
alan grup sözcüsü yoktur.
doğru yürüyüşün tabiî bir neticesidir. Fakat,
bir hazırlık devresi içinde bulunuyoruz. Tam
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFlK İNAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; üye olmadık henüz .Bütün mesele, hazırlık dev
Sayın Sadun Aren ve Tarık Ziya Ekinci arka resini tam üye olabilmek ve tam üyelerin taşı
yacağı mükellefiyetleri kaldırabilecek hale gel
daşlarımız tarafından verilen gensoru önerge
mek üzere, bu devreyi çok verimli çalışmalarla
sinde şu konulara değinilmektedir : Kalkınmak
için sanayileşmek zaruridir, sanayileşebilmek
geçirmemiz, gerçekten hazırlık devresini iktisa
için yatırım maddelerini ithal etmek üzere dö
di ve sosyal bakımdan tam bir hazırlık devresi
viz tedariki mecburidir. Bunun için de dış kredi
olarak gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bil
bulmak ve dış kredinin vâde ve faizi. Bu vesi
hassa daha şimdiden Batı memlektleri de yapı
leyle de konsorsiyum konusuna değinilmekte
yorlar bu etütleri; tamamen Müşterek Pazar
dir. Konsorsiyumun, kurulmuş mekanizma dogerçekleştiği zaman hangi memleketin hangi
layısiyle ekonomimiz aleyhine çalışır durumda
malları, hangi istihsalleri rekabete dayanabile
olduğu belirtilmektedir.
cektir, hangisi dayanamıyacaktır, hangi mallar
mesafe bakımından daima korunabilecek durumKonsorsiyum 1962 yılında kurulabilmiştir.
İkinci inönü kabinesinin 1961 seçimlerinden I da olacaktır, hangileri olamıyacaktır? Bu mese155 —
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îeler üzerinde her memleketin düşünürleri, ikti
satçıları etütler yapmaktadırlar. Biz de, bu ha
zırlık devremizde bu mahiyette etütler yapmak
zorundayız.
Yabancı sermaye konusuna değinilmektedir.
Yabancı sermaye için kesin bir cephe tutmak
meselesi bahis konusu olamaz, ancak her şeyi iyi
kullanmak meselesi bahis konusudur. Memleke
tin yararına kullanmak, gözümüzü dört açmak
meselesidir.
Sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum : Bu
önergede değinilen konular, gerçekten çok
önemli konulardır. Üzerinde ne kadar durulsa
yeridir, ne kadar tartışılsa yeridir. Fakat, bir
gensorudan ziyade genel görüşme konusu olma
sı faydalı olacaktır. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yalnız
önerge sahibi ile gruplar adına yalnız C. H. P.
den bir arkadaşımız konuştu. Sair gruplardan
konuşmak istiyen var mı?
Buyurunuz, Sayın Aydın Yalçın.
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN
(istanbul) — Savın Başkan, değerli arkadaş
lar; diğer önergeler münasebetiyle daha önce
konuşan arkadaşlar, bu gensoru önergelerinin
ne maksatla verildiğini ve gensoru gibi Ana
yasamızda demokratik parlömanter rejimimiz
de son derece önemli olan bir müessesenin na
sıl hafife alındığını ve saireyi uzun boylu izah
ettiler. Hakikaten, ben de bu münasebetle şu
boş sıralar karşısında gensoru gibi parlömanter
rejimin âdeta bir atom bombası mahiyetinde
olan son derece önemli bir silâhını bu şekilde
sorumsuz bir tarzda kullanan partiler için önü
müzdeki seçimlerde zannediyorum ki, vatanda
şa bizim şikâyet hakkımız, haklı olarak gayet
keskin ve kesin olacaktır. Bununla beraber,
Parlâmentomuzun bu kıymetli saatlerini hiç ol
mazsa ileri sürülen bası iddiaların mesnetsizliği, samimiyetsizliği, mantıkî çelişmelerle ne
bakımlardan dolu olduğunu da, bu vesile ile
zapta geçirmekte ve bu geri kalan zamanı bu
maksat için kullanmakta zannediyorum ki fay
da vardır kanaatindeyim.
önerge 16 sayfadır. Bir mantıkî tutarlılık,
bir fikri teselsül ve zincirleme manzarası arz
etmemektedir. Âdeta birbirine yapıştırılmış bir
sayfalar manzumesi halindedir. Makalelerden,
araştırmalardan, etütlerden pasajlar, ondan
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sonra T. i. P. hatiplerinin daima müşahede et
tiğiniz gibi marxsist teolojiden âdeta ezbere
bildikleri birtakım tekerlemeleri aynen tekrar
lama şeklindeki kısımlar mevcuttur. Yani, bun
ları ne dereceye kadar ciddiye alıp, uzun boy
lu cevaplandırmaya çalışmak değer mi, değ
mez mi? Hakikaten bu husus, üzerinde tered
düt duyulan bir mahiyet arz etmektedir. Fa
kat, bir iki nokta üzerinde sırf bu çelişmelerin,
bu mantıkî tutarsızlıkların mahiyeti hakkında
daha iyi bir fikir vermek üzere birkaç misâli
huzurunuzda verdiğim takdirde zannediyorum
ki, ne ifade etmek istediğim daha iyi anlaşılmış
olacaktır.
Bunda, biraz evvel önergesini izah sadedin
de bu kürsüye gelmiş olan milletvekilinin ay
nen tekrar ettiği gibi, «son on - onbeş senenin
tatbikatı başarısız olmuştur. Binaenaleyh, hü
kümet hakkında gensoru isteriz» diyor. Bu be
yan bir kere mantıkla kabili telif olmıyan bir
beyandır. On - onbeş senedir böyle devam edi
yorsa bugünkü idarenin bundan mesuliyeti ne
dir? Halbuki gensoru bir mesuliyet arama, be
lirli bir konunun mesulünü ara,ma ve böyle bir
mesuliyet varsa bu sorumluluğu tasviye zım
nındadır. Maziye intikal etmiş ve maziden ge
len birtakım hareketlerin, tasarrufların neti
cesi olarak meydana çıkmış bir durum varsa,
bunun müsebbibi hiç şüphe yok, bugünkü ida
re olamaz. Bir kere temelinden, yani anaargüman bakımından bu sakat bir argüman.
Ondan sonra teker teker bununla hiçbir il
gisi olrmyan birtakım müesseselerin tenkidine
geçiyoi. Diyor ki, kredi serbest dövizle olmalı
dır. Bunu söyliyen arkadaş bir iktisatçı olma
sa, hâdiseleri takibeden bir kimse olmasa, söy
lenir geçer, ama bugün Dünyada milletlerarası
ödeme sistemini, milletlerarası finans alanında
ki yeni akımları, yeni temayülleri müşahede
eden bir insan için, bu gayet hafif bir iddiadır.
Bugün memlekette serbest döviz, altın ve
saire gibi bir ödeme şekli caridir. Sermaye ih
raç eden memleketlerin bundan bir süre önce
tediye bilançoları daha müsait durumda iken
verdikleri kredilerin her alanda serbestçe kul
lanılması gibi bir durum vardı, ama bugün ser
maye ihraç eden birçok memleketler tediye bi
lançosu sıkıntısı içersindedir.
Bu sıkıntı mevcut iken, yani «mürvete en
daze olmaz» diye atasözü vardır, atarsın atabil-
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diğin kadar, «efendim, dolarla değil altınla
ödensin» dersin, ama söylediğinin bir mantıkî
mesnedi olacaksa, bunu, bu krediyi veren mem
leketlerin durumuna göre mütalâa etmem lâzım.
Kaldı ki, kredinin alternatif kaynaklarında da
böyle bir şey yoktur. Sovyet ve Doğu kredileri
büsbütün bağlı kredilerdir.
Yani bu kürsüden Amerikan kredilerinin hür
memleketlerden alınmış kredilerin kötü, Doğu
memleketlerinden alınmış kredilerin, sosyalist
olduğu için, çok iyi ve yararlı olduğu tezini ve
iddiasını ileri süren arkadaşların, bu Doğu mem
leketleri kredilerinin eli kolu bağlı hattâ zin
cirli krediler olduğu ortadadır. Hiç olmazsa
serbest piyasalardan, rekabet fiyatlarının hâkim
olduğu piyasalardan memleketin yatırım mal
ları ihtiyacını karşılamak imkânlarını verebil
mektedir. Frank olsun, Sterlin olsun, Dolar ol
sun, Mark olsun; bunlar bize, milletlerarası kıy
metler bakımından, kalitesi yüksek, fiyatı dü
şük birtakım malların memlekete gelmesini te
min etmektedir.
Arkadaşımızın bu münasebetle verdiği öner
ge iktisadi bir ucubedir. Diyor ki, «Amerika'
dan mal alırsanız..» bilmem hangi oda bir
araştırma yapmış, bu araştırmanın temeli de ga
yet sudan ve çürük bir şey, yani hakikaten bu
nu söyliyen bir iktisatçı olmasa hani «canım
işte bu işin amatörü, bunlar söylenir geçer»
denir. Güya Amerika'dan alınan bir ünite mal,
bir başka memleketlerde buna 1 dolar ödüyorsa
Amerika'da 3 dolar 49 sentmiş. Şimdi arkadaş
lar, bu demektir ki Amerika'daki genel fiyat
seviyesi öteki memleketlere nisbetle çok yüksek,
bire 3,49 nisbetinde yüksek demektir.
Böyle bir umumi fiyat seviyesine mâlik olan
memleketin büyük bir tediye bilançosu açığı ile,
tediye bilançosu açığı demiyelim, ticaret bilan
çosu açığı ile karşı karşıya kalması lâzım. Yani
Amerikan malları pahalı olduğu için o memle
ketten kimsenin mal alamaması lâzım. Buna
mukabil Amerikalıların gidip başka memleket
lerden ithalâtını yapıp kendi ihtiyaçlarını da
ithalâtla karşılaması lâzım. Yani mantık bunu
icabettirir. Milletlerarası değerler teorisi böyle
bir şeyi ortaya koyar.
BAŞKAN — Sayın Yalçın, bir dakikanız var,
lütfen toparlayınız.
AYDIN YALÇIN (Devamla) — Şimdi, her
kesin bildiği bir gerçektir ki, Amerika dış ti
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caret muvazenesinde 5 milyar, 6 milyar, belki
daha fazla, son rakamlar şu anda elimde değil,
fazla vermektedir. Demek ki, Amerika'nın dış
âleme sattığı mallar daha ucuz, daha cazip, ka
lite bakımından daha yüksektir ve bu sebeple
bu malların dış âlemdeki talebi daha fazladır.
Yani bunun mantıkla telif edilir tarafı yok.
Konsorsiyum, enfrastrüktüf yatırımlarına
kredi veriyormuş, binaenaleyh imalât sanayine
vermiyormuş, imalât sanayiinin yatırımları için
kullanılmadığından Konsorsiyum kredileri Tür
kiye'nin kalkınmasına yardım etmiyormuş...
Arkadaşlarım, bu da yine bir iktisatçının ağzın
dan ciddiye alınacak bir fikir değildir, yani
bunu insan duyduğu zaman İstırap duymakta
dır. Bir memlekette sanayileşmenin temeli enfrastrüktür yatırımlardır. Enfranstrüktür ya
tırımlar tamamlanmadan bir memleketin sanayi
leşmesinin hızlanması mümkün değildir. Liman
tesisleri, enerji tesisleri, yol tesisleri ve saire
gibi projeler tamamlanmadan sanayileşmeyi hız
landırmaya imkân yoktur. Binaenaleyh Türkiye
gibi memleketler gayet tâbü ki, enfrastrüktür
yatırımlarıria öncelik vereceklerdir. Kaldı ki,
son zamanlarda Konsorsiyumdan aldığımız bir
çok projeler bizzat imalât sanayii alanına daha
fazla yönelmektedir.
Ondan sonra, işte malûm kapitalizmle kal
kınma olmaz ve saire gibi teraneler gelmekte
dir ki, yaptığım şu 10 dakikalık tahlil içersinde
Yüce Meclise son söz olarak şu hususu hatır
latmak istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, demokratik Parlöman
ter rejimlerde, demokratik partilerin faaliyet
gösterdiği Parlâmentolarda tartışmanın esası me
seleye ışık tutmaktır. Yeni bir unsur getirmek
tir, diyalogu devam ettirmektir. Fakat arka
daşlarımızın tavrına dikkat ediyoruz; mütema
diyen, temcit plân gibi defalarca söylenmiş,
defalarca cevabı verilmiş aynı nakaratları tek
rar ediyorlar. Ben buradan şunu çıkarıyorum
ki, Marksist bir Partinin Parlömanter hayattaki
yeri hakikaten yadırganacak bir harekettir, yani
şu davranışları dahi bunu meydana çıkarmak
tadır. Niyetleri bir meseleye ışık tutmak değil,
bu kürsüyü propagandanın temeli olan «tekrar
et, tekrar et, aynı saçma dahi olsa tekrar et,
belki izi kalır» tarzında mantıkî çelişmelerle,
hiçbir iktisadi prensiple kabili telif olmıyan bir-
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takım efsaneleri, safsataları buradan, Meclis
kürsüsünden tekrar etmekten her halde bir fay
da umuyorlar diye tek izah noktası bana bu
geliyor. Bunu Yüce Meclise bu münasebetle de
bildirmek mecburiyetini hissettiğim için özür
dilerim, saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Türkiye îşçi Partisi Meclis Grupu adına buyurunuz sayın Aren.
TIP GRUPU ADINA SADÜN AREN (istan
bul) — Sayın Başkan saym milletvekilleri; ev
velâ sayın Yalçın'a verdiğim ızdıraptan ötürü
üzgünüm, onun bu konularda bana vermiş oldu
ğu ızdıraba saysın.
Kredilerin serbest dövizle olmasını istemek
kadar tabii bir şey olamaz. Nitekim bizim ha
len almakta olduğumuz kredilerin bir kısmı
serbest dövizlidir. Bunun mümkün olduğu ka
dar daha çok kısmının serbest döviz olmasını talebediyoruz.
Kaldı ki, 11 Ekim 1963 tarihli bir kararna
me vardır, Türk Parasını koruma hakkında 17
sayılı karara ek kararın 2/B maddesi şöyledir:
«Teklif edilen kredinin muayyen bir mal mu
bayaasına tahsisi veya muayyen bir memleket
te kullanılması gibi bağlayıcı kayıtları ihtiva et
memesi şarttır.» Yâni 1963 senesinde teklif edi
len kredilerin bağlayıcı olmaması bir kararname
ile ide istenmiş. Buna ulaşılamamış, karşı taraf
bize dayatmış. Bu, bir.
İkincisi, Amerika Birleşik Devletlerinden alı
nan kredilerle yapılacak yatırımların o yatırım
ların serbest dövizle yapılana nazaran 3,5 misli
palhalı olması etüd gayet ciddi bir etüddür ve sa
yın Yalçın'm zannettiği gibi serbest piyasa şart
larından kredinin bağlı olmasından ötürüdür.
Yâni nasıl ki, veresiye alış veriş yaparsanız, ser
best piyasadan alış veriş yapamazsınız, bizzat
o projenin malları serbest piyasada daha ucuz
fakat size daha pahalı »atılabilirse, bundan ötü
rü olmuştur. Zaten soygun böyle olmaktadır.
Onun için Amerika'nın ihracat fazlası vermekte
olması, ki doğrudur, ile bunun hiç alâkası yok
tur.
Dış iktisadi ilişkilerimizle ilgili diğer bir ko
nu Amerika'nın Türkiye'deki AID Teşkilâtiyle
ilgilidir Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devlet
leri dış kredilerini bu AID teşkilâtı vasıtasiyle
vermekte ve bu teşkilât vasıtasiyle de kullanımı
nı kontrol etmektedir. Bunun için bizim memle
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kette bürolar açmıştır. Memlektimizdeki Devlet
dairelerinden bilgi toplamaktadır. Bir çokların
da uzman diye çalışmaktadır. Bu iyi bir şey de
ğildir. Bağımsızlıkla bağdaşır bir şey değildir.
Onun için bir kere bu AID Teşkilâtı çıkarılmalı
dır. Memleketler birbirlerinde ancak sefaretha
neler bulundururlar. Sefarethaneleri kâfidir.
Kaldı ki, bu Amerika'dan alman kredilerin
bir kısmı da Türk parası yaratmaktadır ve bu
Türk parasının bir kısmı Amerikan Hükümeti
nin emrine bırakılmaktadır. Amerikan Hüküme
ti de bunu kendi personelinin masrafları için kul
lanmaktadır. Bir kısmını da, sadece iktisadi ko
nuda kalmak için söylüyorum, Türkiye'deki Ame
rikan şirketlerine kredi vermekte kullanmaktadır.
«Kuley» fonu diyorlar, adamın ismine izafeten.
Bu fondan Türkiye'deki Amerikan şirketlerine
veya Amerikan ham maddesi kullanan diğer şir
ketlere kredi veriliyor. Böylece Türkiye'deki re
kabet şartları da Türk sermayesi aleyhine olarak
bozulmuş oluyor. Daha iyi şartlı ve bol krediler
oldukları için. Bu tatbikata da son vermek lâ
zım gelir.
Diğer bir nokta, döviz kuru politikasıdır.
Burada sadece kısaca hatırlatacağım, çünkü çok
üstünde durdum; yabancı sermayenin transferi
için çok müsait bir kur uygulanmaktadır. Tür
kiye'de 9 Türk lirası kazanan bir yabancı şirke
te 1 dolar verilmektedir. Halbuki bunu bir Türk
vatandaşı kazanırsa 9 lira karşılığında 1 dolar
verilmemektedir, ancak 13 buçuk Türk lirası ve
rirse 1 dolar verilmektedir. Bu müsait döviz du
rumunun mutlaka düzeltilmesi lâzımdır. Çünkü
bu verdiğimiz dolar 9 lira maliyetinde değildir.
Doların Türkiye'ye maliyeti 9 liranın üstündedir
kaba bir hesapla 9 buçuk liradır, 9 buçuk liraya
bize mal olan dövizi, 1 dolan 9 liradan hiç kim
seye veremeyiz. Buna hiç kimsenin hakkı yok
tur.
Bu kısa zamanda dokunabileceğim diğer bir
konuda yabancı özel sermayedir. Memleket ya
bancı özel sermayeye açılmıştır 1951 de. Sonra
1954 de iyice açılmıştır. Bunun bir çok mahzur
ları vardır. Bu mahzurların üzerinde uzun boylu
duracak değilim. Çok durduk. Bir kere yatırım
imkânlarını ortadan kaldırmaktadır. En kârlı
yerlere gelmektedir ve bu yerleri kapatmakta
dır.
Türkiye gibi bir memleket için yatırım im
kânı yatırım yapmak için gerekli sermaye kadar
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mühimdir. Bu yerlerin kapatılması bilmem Vita'nın, bilmem bir sürü imalât sektörlerinin ya
bancıların eline geçmiş olması artık buraları
Türk sermayesine karşı kapatmaktadır. Bu bü
yük bir kayıptır.
Ayrıca kâr transferi yapılmaktadır. Kâr
transferi bu fabrikaları memleket için çalışır
fabrikalar olmaktan çıkarmaktadır. Bir memle
ket fabrika kurmaktan iki şey bekler. Bir tane
si; iç hacmi yaratması ve bir mal yaratması.
İkincisi de; kârını tekrar yatırıp yeni bir fab
rika yapması. Halbuki bir fabrikanın yeni bir
fabrika yapabilmesi için ancak kârından ya
rarlanılabilir. Çünkü ancak kâr tasarruf edile
bilir, ücret tasarruf edilmez, ücret sahibi bunu
yer. Kân ise yabancı sermaye dışarıya aktarır
ve zaten bunun için gelmiştir, sadece kâr trans
fer edebilmek için gelmiştir. Eğer içerde bir
miktar yatırım yaparsa bu, iş hacmini biraz
büyültebilmek içindir. Asıl maksadı kârı trans
fer etmektir. Yani bir fabrikanın tekrar bir
fabrika yapabilmek imkânı yabancı sermaye
için bahis konusu değildir. Çünkü kâr dışarı
transfer edilmektedir.
Sonra da yabancı sermaye biraz güçlendik
çe memleketin iç işlerine karışmaya başlar.
Bunun biz Osmanlı Devletinde misallerini gör
dük ve onun içindir ki, 1 nci Kurtuluş Savaşı
mızdan sonra yabancı sermayenin kökünü ka
zıdık. Şimdi bunları tekrar davet etmenin, ge
rek krediler olarak, gerek yabancı sermaye
olarak, davet etmenin savunulmasına imkân
yoktur. Hiç bir ekonomik tahlil yapmadan, sa
dece tarihe bakarsak görürüz ki, bir küçük
devletin, geri kalmış bir memleketin ileri git
miş memleketlerle bu mânada iş birliği yap
ması zararlıdır. Yabancı ileri memleketlerin
geri kalmış memleketlerde fabrika açmaları o
memleketleri kalkındırmaz, kendilerini kalkmdırır. Hindistan, İngiltere ile 100 sene, 150 sene
iktisadi işbirliği yaptı. Sonunda İngiltere zen
gin oldu, Hindistan olduğu gibi kaldı. Bütün
Afrika böyledir. Bütün Güney Amerika böyle
dir. Güney Amerika'nın Amerika Birleşik Dev
letleri ile ilişkisi böyledir. Afrika bütün Avrupanın müstemlekesi olmuş, buralara yatırımlar
yapılmış, buraların madenleri işletilmiş, bu
memleketlere sonunda hiçbir şey kalmamış, hsp
buralarda yatırım yapanlar zengin olmuş, fa-
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kat bu memleketler halkı sadece onlara çalış
mış ve çalışabilecek kadar bir ücret almıştır.
Bu misaller karşısında yabancı sermayeden
yana filân olmaya imkân yoktur. Böyle bağlı
krediler almaktan yana olmaya imkân yoktur.
Kredi alabiliriz, ancak şartları müsaidolmak
şartiyle ve mutlaka almak mecburiyetine ken
dimizi sokmamış olmamız şartiyle ki, o takdir
de zaten müsait şartlarla kredi alabiliriz.
Bütün bunlardan ötürü, vaktiyle başlamış
olan, fakat mahzurları gittikçe sonra sonra
meydana çıkmış olan bu dış iktisadi ilişkilerin
devamında ısrar etmekte olan bugünkü hükü
metin sorumluluğu vardır. Onun için hükü
met hakkında gensoru açılmasını talebediyoruz. Böyle bir gensoru açılmazsa elbette ki, bir
Meclis araştırması yapılmasını da ilerde tekrar
talebederiz. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Fethi Çelikbaş.
G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ
(Burdur) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri;
Bütçe müzakerelerinin son günü olan
29 . 2 . 1968 günü İşçi Partisinden sayın iki
üyenin imzası ile hükümet hakkında bir gen
soru önergesi verilmiş bulunuyor. Bu gensoru
sadece bugünkü Hükümet hakkında değil, me
tin ve münderecat tetkik edilirse, Türkiye
Cumhuriyetinin ikinci Dünya Harbini takiben
kendi dış politikasının zaruretleri neticesi içer
de kurmak istediği hür demokratik nizama mu
vazi olarak takibettiği dış ekonomik politikala
rı sistemsiz bir şekilde, karmakarış, serpişti
rilmiş bir şekilde dile getirmek istiyor ve bu
politikanın Türkiye'ye bir şey kazandırmadığı
tezi ortaya atılıyor.
Türkiye'nin son 20 yılda birşey kazanıp ka
zanmadığını görmek için çok uzaklara gitme
ye lüzum yok arkadaşlar. Türkiye eskiden şu
200 kilometrelik Konya'ya bu yoldan gitmezdi.
Türkiye eskiden İzmit'den 90 küsur kilometre
lik istanbul'a 100 küsur kilometreden ne şart
lar içinde giderdi, onu kamyonculara sorun,
şoförlere sorun. Türkiye eskiden, ikinci Dünya
Harbinden sonra kurduğu politik ve ekono
mik dış münasebetler içerisinde, bugün Antal
ya'dan kalkıp, Burdur'dan, Afyon'dan, Kütah
ya'dan 7,5 - 8 saatlik, bilemediniz 9 saatlik is
tanbul'a kamyon şoförü o tarihte, 1948 den ev159 —
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vel Afyon, Çifteler, Eskişehir, Bozüyük, Bursa,
Yalova ve saireden 48 saatte giderdi. Türkiye'
de ikinci Dünya Harbinden sonra takibedilen
ekonomik dış politikanın ne meyvalar verdiğini
öğrenmek için sadece şehirlerarasında gidip ge
len bir şoför vatandaşla konuşmak dahi yeter,
artar bile. Bu bakımdan bu idış politika ve eko
nomik pilotika muayyen sonuçlar vermiştir.
Yer yer müşahhas, elle tutulur birtakım aksayan
misaller verse arkadaşlarım, o zaman hakika
ten hiç olmazsa o noktalarda hak kazanabilirler
di. Ama bunu yapmıyorlar. Son derece bir
umumilik içerisinde 20 yıldanberi takibedilen
politikayı mahkûm etmek istiyorlar. Bunun,
kendi felsefî görüşlerimden doğru olsa dahi,
Türkiye'nin umumi menfaatleri bakımından
doğru olmadığını her zümre vatandaş, hergün
görmekte ve yaşamaktadır.
Meselâ, arkadaşlarımız diyor ki, Ortak Pa
zar bir sömürü düzenidir. Ortak - Pazarın Avnpa Parlâmentolar Komisyonuna üye olmuşuz,
işçi Partisinin bir temsilcisi de katılmış ve bu
temsilci «bu sömürü düzenidir» diye beyanda
bulunmuş. Kendisine üye devletlerin 20 - 30
yıllık sosyalist partisinin mensubu «siz kendini
ze sosyalist diyorsunuz, sizin alâkanız yok, biz
bütün sosyalistler bu 6 memlekette bu düzenin
işçilerin lehine olduğu kanaatindeyiz, siz aynı
görüşte değilsiniz, siz sosyalist değilsiniz» de
miştir.
BEHİCE HATKO (BORAN) (URFA) —
Size sormadık.
BAŞKAN — Hanımefendi, müdahale et
meyin lütfen.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Yani, bu
kadar telâşa lüzum yok. isim bile vermedim.
Bakınız telâşa.. Uzağa gitmeye lüzum yok.
Avusturya Ortak Pazara girmek istiyor.
İkinci Dünya Harbinden sonra Avusturya biır
anlaşma yapmış, bitaraf kalacağız diye. itiraz
öden kim, bilir misiniz hammefenldi? Kossigin. Avusturya'ya «giremezsin, bitaraflığını ih
lâl edersin» diyor. Bu bakımdan hiç olmazsa
sükutu muhafaza ederek oturunuz da hak etti
ğiniz cevabı almayın.
Şimdi, yabancı sermaye kârlı yere gelir.
Yerli sermaye nereye gider arkadaşlar? Kâr
bir muhasebe ünitesidir, hukuk düzeniniz sos
yalist olursa, o ünitenin verdiği bakiye devlete
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gider, özel sektöre dayanırsa sermaye koyan
lara gider. Artık bunu reddedemiyor zavallı
lar, onlar da yapılacak tenkidlerin, şu veya bu
ölçüde kendileri yönünden tahribedileceğine
bakmaksızın, rasyonel olma sebebiyle kabul
etmek durumunda kalıyorlar. Bu kadar bedi*hi olan bir şey.
Yalnız bir misal vereyim: Burdur'da Ya
bancı Sermaye Kanunundan faydalanılarak
bir Gülyağ Fabrikası kuruldu. Bu fabrika ku
rulmadan evvel gül ekicileri gül çiçeğinin ki" loşunu 70 - 80 kuruşa satarken, Fabrika ku
ruldu, 200 - 230 kuruşa çıktı, gül ekicileri de
«Allah razı olsun» dedi.
Muhterem arkadaşlar, Devlet hayatı bas
ma kalıp lâflarla yürütülmez. Her tedbirin
iyi tarafı vardır, kötü tarafı vardır. Devlet
idaresinde hüner, tedbirin iyi tarafını hâkim
kılmak, kötü tarafım bertaraf etmektir. Bunu
yapabilen muvaffak olur, yapamıyan muvaf
fak olamaz.
Şimdi Türkiye'nin son 20 yılda takibettiği
dış ekonomik münasebetlerinin temel yapısı
var arkadaşlar, temel yapısı. Gelmiş geçmiş
hükümetler bu münasebetler üzerinde fondamantâl değişiklikler yapmamış, temel de deği
şiklik yapmamış. Nedir bu temel yapı? Sene
1949, Avrupa Birleşmiş Milletler Ekonomik ve
Sosyal Konseyi karar alıyor. Genel Sekreter
Trigvilli'ye az gelişmiş memleketlerin kalkın
ması için «alınması lâzımgelen ekonomik ted
birler nelerdir, tetkik ettirin, bunu getirin»
diyor. Bunun içerisine az gelişmiş memleket
lerin ekonomistleri giriyor, kapitalistlerin de
ğil. Ama, onlara arkadaşlarım belki «satılmış»
der, bilmem.
Orada tavsiyeler var.
1. Az gelişmiş memleketler, plân yapın,
bir priyorite yapın.
2. Ziraat ve endüstri arasında bir denge
kurmaya çalışın, temel yatırımlarınızı yapın,
iç sermayenizi, iç strüktürünüzü çeşitli yönler
de değiştirin, feodal birtakım kalıntılar varsa,
bunları değiştirin, ekonomide biraz hareketli
lik olsun, mobilite olsun. Kast gibi şeyler var
sa bunlardan vazgeçin^
Bu beş mütehassısın yazdığı bir eserdir ve
Türkiye'ide şayanı şükrandır ki, artık bunu
ticaret ve sanayi kollarımızdaki idare meclisine
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giren iş adamlarımız dahi tetkik etmekte ve
kongrelere bu kitapla gelmektedirler ve bu ki
tap doktriner bir görüşün kitabı değildir.
Doktriner bir görüşün kitabı olmadığı için,
Türkiye'de de bugüne kadar gelen iktidarlar
muayyen bir doktrini - işçi Partisi gibi - behemahal hâkim kılmayı değil de, geniş halk küt
lelerini süratle refaha ulaştırmanın yollarını
aradığı için, tatbikatta şu yönde veya bu yön
de ayrılıklar olsa dahi, onun temel felsefesini
benimsemiş ve o politikayı takibetmiştir. Bil
hassa Sayın inan arkadaşımın aynı görüşleri
savunmuş olmasından da ayrıca memnuniyet
duydum.
Engellemeden maksadı olmıyan, Hükümet
Programının okunmasında da aynı esasları ih
tiva eden böyle bir gensoruya katiyen lüzum
yoktur, kanaatini taşımaktayım. Teşekkür
ederim.
BAŞKAN — Gruplar adına başka söz istiyen olmadığı için söz Sayın Hükümetin. Bu
yurun ıSayın Maliye Bakanı.
MALİYE BAKANI CİHAT BILGEHAN
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Türkiye İşçi Partisine mensup İM sayın
arkadaşımız tarafından verilmiş bulunan gen
soru önergesi, bildiğiniz gibi, Cuma günü
Yüksek Heyetinizde okundu. Bu gensorunun
tarihi 29 . 2 . 1908 dir, zannediyorum ki, öğle
den sonra Yüksek Meclise takdim edilmiştir.
Gensorudan maksat, bildiğiniz gibi, 89 ncu
maddeye göre gensorunun açılmasını mütaakıp
mesul olan bakan veya Hükümet hakkında bir
güven isteminde bulunulabilir ve güven istemi
üzerine güven alamıyan iktidar düşer. Bildi
ğiniz gibi, 29 Şubat 1968 tarihinde bütçe mü
zakerelerinin sona ermesi münasebetiyle -ki,
bu bütçe müzakereleri sırasında bu önergede
baJhsedilen dış ekonomik ilişkilerle ilgili bütün
konular ariz ve amik Yüksek Meclisinizce tenkiddedilmiş,
eleştirilmiş, müzakere edilmiş
ve bunun sonunda Yüksek Meclis tarafından,
yine malûmunuz olduğu üzere, bütçe müzake
relerinin hitamı münasebetiyle verilmiş olan
247 oy ile Hükümet itimat oyu almış idi.
Binaenaleyh, itimat oyunu aldığı günden da
ha bir gün bile geçmeden bir gensoru önergesi
verilmesinin, bu gensorunun ne derece ciddî
olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
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Bu gensoru, gayriciddî bir gensorudur ve sırf
Seçim Kanununu engellemek maksadiyle veril
miş bir gensorudur. Bu konular daha önce,
gerek Hükümet programında, gerekse 1966,
1967, 1968 bütçelerinde uzun uzun konuşuldu.
Buna uzun boylu cevap vermek dahi, gayriciddî
işlerle meşgul olmak mânasmdadır. Çünkü ken
di partilerinin dışında bulunan diğer, muhale
fete mensup değerli parti sözcüleri arkadaşla
rımız dahi, bunun bir gensoru konusu yapıl
masının uygun olmıyacağını, olsa olsa bir genel
görüşme olabileceğini ifade etmişlerdir ki, bu da,
böyle bir gensorunun ne kadar gayriciddî oldu
ğunu göstermesi bakımından şayanı dikkattir.
Kaldı ki, bahsedilen hususlar, değerli Çelikbaş
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, İkinci Cihan
Harbinden sonra gelmiş geçmiş Türkiye Cum
huriyeti Hükümetlerinin izlemiş bulundukları
bir ekonomik politikadır. Binaenaleyh, bu eko
nomik politika içinde mesuliyetlerin de devam
lılığı kabul edildiğine ve henüz bir cezai müruru
zamanda olmamasına rağmen, niçin A. P. ikdarı aleyhinde verilmiş olduğunu anlamak da
gerçekten güçtür,
Sayın Şefik tnan'ın da ifade ettiği gibi, Kon
sorsiyum ve Ortak Pazar, İkinci İnönü Koalis
yonu zamanında kabul edilmiş, yürümüş olan
müesseselerdir ve biz Hükümet programımızda
esaslı bir şekilde arz ettiğimiz gibi, bunların
devamını kabul etmiş bulunuyoruz.
Takrir sahipleri, gensoru önergesiyle T. 1. P.
nin herkesçe malûmu olan görüşlerini bir araya
getirmektedirler.
Gensoru önergesindeki tezatları izah için
teferruata girmeyi lüzumlu görmüyorum, öner
ge sahipleri aslında dış ekonomik ilişkilerimiz
değil, millî tercihlerimizin ortaya koymuş oldu
ğu kalkınma plânlarımızı tenkid etmektedirler.
Meselâ, dış yardımsız kalkınma istiyorlar. Ama
dış kredilere başvurmadan kalkınma hızının na
sıl sağlanabileceği çaresine de işaret etmiyorlar.
Bir taraftan dış kredilerin istenen seviyede sağlanamamasını tenkid ederken, diğer taraftan
sağlanan kredilerin bir kısmının bağlı olmasını
mahzurlu sayıyorlar. Bağlı kredileri kabul et
mezsek, dış finansman açığının nasıl kapatıla
cağının yolunu da göstermiyorlar.
Ayrıca, üzerinde durulan konularda bariz
maddi hatalar da vardır, önerge sahipleri bağlı
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veya bağsız oluşuna göre kredilerin işleyişindeki mekanizmayı-maalesef iyi anlamış görünme
mektedirler. Bir proje için dış kredinin sağlan
ması ve sağlanan kredinin kullanılması şu şe
kilde mümkün olmaktadır: ilgili daire veya
Devlet teşebbüsü projeyi hazırlayacak ve meri
kanunlara göre peşin para esası üzerinden tek
lif alacak, ihale yapacak ve sonucu, en iyi tek
liften başlamak üzere, Hükümete bildirecek.
Bu sonuca göre mevcut kredi imkânları da ele
alınacak, kredi imkânlarının şartları, yani faiz,
vâde ve ödeme gibi şartları da göz önünde tu
tulmak suretiyle en iyi teklif ile en iyi kredi
şartlan birleştirilmek suretiyle projenin dış
krediyle finanse edilmesine karar verilecektir.
Mekanizma bu şekilde işlemektedir. Binaena
leyh, burada mutlaka bağ, kredinin bağlı oluşu,
muayyen bir memleketten sadece projenin onun
tarafından yapılması mânasına gelmemekte ol
duğu şimdiye kadar olan tatbikat ile sabittir.
Kaldı ki, proje kredilerinin tamamı bağlı
krediler de değildir. Bâzı memleketlerden ve
beynelmilel malî müesseselerden temin edilen
krediler bağsız kredilerdir.
Gensoru sahiplerinin bir yanılmaları da; fi
nansman kredilerinin ithalâta yönelemez oldu
ğunu zannetmeleridir. Arkadaşlar, röfinansman
kredilerinin tamamen bağsız ve nakit krediler
olduğunu bu kürsüden müteaddit defalar ifade
etmiş bulunuyorum. Bu konu üzerinde bu mü
nasebetle fazla durmıyacağım.
özel yabancı sermaye konusunda da bir
iki beyanda bulunmak isterim. T. t. P. si, özel
yabancı sermayeye karşıdır. Bu onların görü
şüdür, kendi programlarında vardır, kendilerini
ilgilendirir. Kalkınma plânlarımız ise Yüksek
Meclislerin tasvibinden geçmiş bulunmaktadır.
Memleket ekonomisine yararlı özel yabancı ser
mayenin belli bir seviyede ithalini öngörmekte
dir. Binaenaleyh, Hükümet olarak bizim yap
tığımız iş, Yüksek Meclisler tarafından kabul
edilmiş bulunan Beş Yıllık Plânların gereğini
yerine getirmekten ibarettir.
Dünyanın hiçbir tarafında, bir kanun hük
münü yerine getirdiğinden dolayı bir Hükümet
aleyhinde gensoru önergesi verildiği görülmüş
değil.
önergede AİD ile ilişkilerimiz konusunda da
çok orijinal iddialar vardır. Bu iddilarında;
Türkiye güya Amerika'nın vesayeti altında ol

4 . 3 . 1968

O : 1

duğu iddia edilmektedir. Her şeyden önce şu
noktayı belirtmek lâzımgelir. İşbirliği ayrı bir
şeydir, vesayet müessesesi ayrı bir şeydir. Dün
yanın bu kadar küçüldüğü bir zamanda bütün
devletler birbirleriyle işbirliği yapmaktadırlar
ve işbirliği hiçbir zaman vesayet mânasına gel
memektedir.
AÎD içişlerimize karıştığı iddia edilmekte
dir, bu önergede. Bu tamamen bir iftiradır, hiç
bir surette, hiçbir müessese Türkiye'de içişleri
mize karışmaz, bu iddiaları sureti İkatiyede red
dederim.
Bu arada, bizim Hükümet programımızda
yabancı sermaye ve Ortak Pazarla ilgili husus
ları bir defa daha arz etmek mecburiyetindeyim.
Zira, bugün Ortak Pazara kabul edilmek, Türki
ye için, Atatürk'ün, ileri sürdüğü «Batı medeni
yet seviyesine erişme» nin en birinci şartı ola
caktır. Bizim Ortak Pazardan çekilmemiz veya
oradan ayrılmamız sureti katiyede bahis konu
su olmıyacaktır. Bilâkis Ortak Pazara iltihakı
mız bizim için zaruridir. Türk ekonomisinin ge
reklerine uygundur.
Sözlerimi bağlamadan önce, gördüğüm lüzu
ma binaen Adalet Partisi Hükümetinin Ortak
ve yabancı sermaye konusundaki görüşlerini bir
defa daha arz etmeyi uygun mütalâa etmekte
yim. Biz Hükümet programımızda aynen şöyle
söylüyoruz :»
«Başka milletlerin tarihî tecrübeleri, aynı
zamanda bizzat kendi tecrübelerimiz; iktisadi
kalkınmamızda yabancı sermayenin rolünü ve
faydasını açıkça göstermiştir.
Tarihte hiçbir millet otarşi prensibiyle hızlı
bir kalkınmayı başaramamıştır. Bugün az geliş
miş ülkelerin hemen hepsi şu veya bu bloktan
dış yardım ve yabancı sermaye temin ederek ge
lişmelerini hızlandırma gayreti içindedirler. Bu
na son zamanlarda bâzı kollektivist Doğu - Av
rupa memleketlerinin dahi katıldığına ve Batı
ülkelerinden sermaye tedarik edebilmek için
gayret sarf ettiklerine şahidoluyoruz.
İktisadi kalkınmamızın bugünkü safhasında
yüksek bir kalkınma hızı gerçekleştirebilmek,
büyük bir yatırım hacmına ulaşabilmek için iç
kaynaklarımıza 1/4 veya 1/5 nispetinde döviz
olarak sağlanan yabancı sermayenin eklenmesi
gerekmektedir.
Bu sebeple Türkiye daha bir süre yabancı
sermayeden faydalanmaya devam etmeye mec-

— 162 —

M. Meclisi

B : 57

burdur. Bugün dünyada kalkınma hızı ve refah
seviyesi itibariyle en dinamik bölge haline ge
len Ortak Pazar camiasına tam olarak katılabil
memiz için istihsal organizasyonu ve sanayiimi
zin süratli bir bünye değişikliği geçirmesi ge
rekmektedir. içinde bulunduğumuz intikal dev
resinde sanayiimizi standartlar ve maliyet sevi
yesi bakımından ortaklık camiası içindeki reka
bete basan ile dayanabilecek hale getirmek için
gerekli tedbir alınacaktır.
Ucuz hammadde ve işgücü gibi nispî avan
tajlara sahibolduğumuz endüstri alanlarını sü
ratle geliştirip, Ortak Pazar memleketleriyle
olan ihracatımızın geliştirilmesine çalışılacaktır.
Tarım ürünleri ve diğer hammadde ihracat
larımızın Ortak Pazardaki evsaf ve standartlara
uygun bir şekilde üretimi ve pazarlanması im
kânları bulunacaktır.»
Bu hususları arz ettikten sonra, sözümün ba
şında da ifade ettiğim gibi, bahis konusu öner
ge mücerret seçim kanununu engellemek ve
kendi felsefî görüşlerini bir defa daha bu kür
süden ifade etmeîk için verilmiş bir önergedir.
Sayın arkadaşımın da ifade ettiği gibi, bir gen
soru önergesi, aslında bir atom bombasıdır, ama
görüyoruz ki, gensoru önergesi o kadar suiisti
mal edilmiş bir müessesedir ki, bugün bu gen
soru önergesinin görüşüldüğü bir sırada C. H.
P. den zannediyorum ki, 6 - 7 arkadaşımız, T. 1.
P. nin de yarısından daha azı burada bulunmak
tadır. Bu da, bir müessesenin nasıl dejenere
edildiğinin Türk tarihinde hakikaten ibret veri
ci bir numunesi olarak zabıtlara geçecektir.
Hepinizi, saygıyla selâmlarım.
Bu gensoru önergesinin kabul edilip edilme
mesi Yüksek Meclisin takdirine mevdu bir key
fiyettir. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bu
günkü gündemin ikinci maddesini teşkil eden,
İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve Diyarba
kır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin, dış eko
nomik ilişkilerimiz konusunda millî menfaatle
rimize aykırı bir politika izlediği iddiası ile Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesinin gündeme alınıp alınmaması hususunda
ki müzakereleri tamamlamış bulunuyoruz.
Şimdi, bu önergenin gündeme alınmasını ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
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7. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı
Esatoğlu'nun, Anayasamızın lâik Devlet ilkesini
ihlâl ettiği iddiası ile Hükümet Başkanı Süley
man Demirel hakkında gensoru açılmasınü dair
önergesi (11/67)
BAŞKAN — önerge üzerindeki müzakere
lere geçiyoruz.
önerge sahibi Sayın Esatoğlu, buyurunuz.
10 dakikalık tahdit bu gensoruya da şâmil
dir.
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri, Başbakan Sayın Süleyman Demirel aleyhi
ne Anayasamızın 89 ncu maddesine dayanarak,
gericiliği teşvik ve himaye ettiği ve Türkiye'de
şeriata dayanan bir devlet kurulması amacı ile
yapılan çalışmalar karşısında ilgisiz kaldığı için
gensoru açılmasını istemiş bulunuyorum. Hele,
dün Taksim Meydanında yapılan mitingden son
ra, bu gensorunun önemi bir kat daha artmıştır.
Günümüzün en önemli meselesi, memleketi
mizde gericiliğin azgın bir hale getirilmiş olma
sıdır. Dine bağlı bir devlet kurmak istiyenler,
vatandaşları ikiye bölerek bir kısmını kâfir ola
rak niteliyenler; çok kısa bir süre içinde kâfir
lerin kafasının ezileceğini söyliyenler ve zafere
ulaşacaklarından söz edenler, bütün bu çalışma
larını açıkça, rahatça yürütmekte, Hükümet ve
özellikle Hükümet Başkanı Sayın Demirel, bu
Anayasa dışı, bu kanun dışı davranışları önliyeceği yerde, aksine sözleriyle, müsamahasiyle
her türlü gerici tutum ve davranışı teşvik ve hi
maye etmektedir.
Türkiye'nin her gün biraz daha lâiklikten
uzaklaştırıldığı, camilerde siyasi konuşmaların
yapıldığı, spor saraylarında ve üniversite kon
ferans salonlarında dinî vaazların verildiği
apaçık ortada iken, dine bağlı devlet kurma öz
lemi içinde bulunan bâzı kişiler Hükümet ko
naklarını basarken, bâzı müftüler ve hocalar bir
kısım siyasi partiler aleyhinde açıkça konuşma
lar yaparken, Başbakan, hâlâ gericiliğe dair
bizden delil istemektedir. Bütün tarafsız ve
Anayasaya bağlı basın, her gün yurdun bir kö
şesindeki lâiklik aleyhtarı davranışı yansıtırken,
memlekette olup bitenleri Başbakanın bilmeme
si, görmemesi gerçekten hazindir.
Ne var ki, bizzat Sayın Demirel, Türkiye'de
gericiliğin başlıca teşvikçisi ve koruyucusudur.
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Bu sebeple asıl büyük suçlu Sayın Demirci'dir
ve kendisinin bu lâiklik dışı tutumu bir kısım
saf vatandaşlara cesaret vermekte, bu vatan
daşlar da lâik Cumhuriyet yerine şeriata bağlı
bir devletin özlemi içinde ve o doğrultuda ça
lışmaktadırlar.
Sayın Demirel'in, aşırı şekilde dine bağlı gö
rünüşünün sebebi, A. P. ne Genel Başkan seçil
diği kurultayda bizzat aynı partideki rakipleri
tarafından mason olarak suçlanmasıdır. Vatan
daştaki bu intibaı siiebilmek için Sayın Demirel,
kurultay kürsüsünde, kendisini, her sabah evin
de Kur'an okumadan sofraya oturulmıyan bir
ailenin çocuğu olarak tanıtmış, sonra konuşma
larını «Cenabı Hak» adı ile bitirmiş, Bayram ga
zetesinde vaaz üslûbu ile başyazılar yazmış, İz
mir'de Yüksek tslâm Enstitüsünün temelini
atarken açıkça dinsömürücülüğü yapmış, tekbir
getirmiş, bir Yozgat gezisinde yeşil bayrakla
karşılanmasına göz yummuş ve en nihayet geç
tiğimiz Ramazan Bayramında başına takke gi
yerek ve bunun fotoğrafını gazetelerde neşret
tirerek oy kaygusu ile dini politikasına alet et
miştir.
işte Başbakan Sayın Demirel'in bu lâiklikle
bağdaşmıyan tutum ve davranışları, bir kısım
din görevlilerine ve dini ticaret, ya da çıkarları
için araç gibi kullanan saygısızlara ve şeriat öz
lemcilerine cesaret vermiştir. Adalet Partisinin
iktidara geçişinden itibaren memleketin birçok
yerlerinde, lâikliğe sığmıyan gösteriler olmuş,
konuşmalar yapılmış, tehditler savurulmuştur.
Sayın arkadaşlarım, bugün Türkiye'de lâik
liğe aykırı gericilik gayretleri üç yönlü bir ça
lışma içindedir. Birincisi, bizzat Sayın Başba
kan konuşmaları ile, hareketleri ile, açık hima
yesi ile, lâik Cumhuriyet yerine dine bağlı bir
devlet düzenini gerçekleştirmek gayret ve faa
liyetine yardım etmektedir. Bunun örneklerini
ve sebebini yukarda özetledim.
İkincisi, memleketimizin şurasında burasın
da bâzı din görevlileri, özellikle bâzı müftü ve
hocalar, Başbakandan aldıkları cesaret ve gör
dükleri himayeden yararlanarak açıktan açığa
devrimlere, lâikliğe aykırı bir davranışın içine
girmişler, vaızlarında siyaset yapmaya başla
mışlar, iktidar partisi dışında kalan diğer bâzı
devrimci partileri «kâfir» likle suçlıyacak ka
dar ileri gitmişlerdir.
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Açıkça dinî siyasete alet eden müftülerin
başında Konya Müftüsü Tahir Büyükkörükçü
gelmekte, bütün Türkiye'yi gezerek vaızlarında
sağcılığı övüp sola hücum etmekte «Müslüman
milletlerin solla işi yok» diye solu halka kötü
göstermektedir. Bu zat Ocak ayında Sivas'da
yaptığı konuşmada vatandaşları din adamları
nın arkasından gitmeye çağırmıştır. Ankara'da
lacıbayram Camii imamı da hutbede günlük
liyaset yapmakta, sağ - sol münakaşalarını ca
niye sokmaktadır. Geçen yıl Horasan'da Fâkiıullâh Bilgin adındaki hocanın öğretmenleri na3il dinsizlik ve zındıklıkla suçladığı unutulma
mıştır. Karşıyaka müftüsü yılbaşını vatandaş
lara yasaklamaktadır. Vakfıkebir ilçesinde ca
mide vaiz veren Mehmet Ali Ofluoğlu adındaki
?enç bir öğrenci açıkça «Şeriatı getireceğiz»
lemistir. İstanbul'da Beşiktaş'ta Tuzbaba Ca
mii imamı Yakup Başaran hutbe konuşmasın
la Atatürk'ü ve İnönü'yü Stalin'e benzetmiş
tir. İzmir'de Hisar Camiinde hilâfet istiyen bir
hoca, Şaban Düz, açıktan Atatürk'e hakaret
etmiştir. Karaisalı Camii İmamı Mustafa Gü
müş Atatürk'ün 85 yaşında ölen arkadaşı Meh
met Ali Ulus'un cenaze namazını kaldırmamış
tır. Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Hacıyan kö
yünde bir namaz hocası üç yaşındaki bir çocuk
için «Cinlidir, öldürülmesi dinen caizdir» tel
kininde bulunduğu için çocuk anası babası ta
rafından öldürülmüştür.
Bir kısım din görevlileri böylece lâik cum
huriyetçiliğe, bilim kurallarına ve Atatürk dev
rimlerine açıktan cephe almışlar, camileri kong
re salonu haline getirmişlerdir.
Lâikliğe aykırı üçüncü plânlı çalışma, ya
yın yolu ve bâzı dernekler vasıtasiyle sürdü
rülmektedir. Hizbü't - Tahrir Cemiyeti, geçen
yıl hepimize gönderdiği broşürlerde, islâm ana
yasası yaparak Türkiye'de şeraiata dayalı bir
devlet kuracağını ve hilâfeti tekrar getireceği
ni ilân etmiştir. Yüksek islâm Enstitüsü öğrenleri, Türk gençliğinin islâm imanı aşılayacak
bir sistem içinde yetişmesi için bildiriler yayın
lamaktadır. Bu kürsüde Sayın İçişleri Bakanı
tarafından yalan olduğu belirtilen kur'an yırt
ma olayından dolayı, Osmaniye'de birtakım
kışkırtılan vatandaşların nasıl ayaklandığı,
«din elden gidiyor», «şeriat isteriz» diye bağı
rarak hükümeti kuşattığı hepinizin malûmu
dur. istanbul'da Spor - Sergi Sarayında din gö-
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revüleri derneği tarafından tertibedilen bir
toplantıda Müslümanlığın camilere hapsedil
mekten kurtarıldığı, dinî, bütünü ile topluma
hâkim kılacak günlerin yakın olduğu yapılan
konuşmalarla açıkça ortaya konulmuştur. Ba
şı açık kadının Müslüman olamıyacağı, mahke
melerdi 32 farz sorulmadığı için doğru şahit
lik yapılmadığı da bu toplantıda belirtilmiş,
ilâhiler okunmuştur. Zeytinburnun'da, Ankara
Üniversitesi konferans salonunda Şule Yüksel
adında başörtülü bir hanım, kadınlara Anaya
samızın tanıdığı kadın hakları aleyhinde ve
kendilerini erkeklere kul, köle yapacak isti
kamette konferanslar vermektedir. Balıkesir
din görevlileri derneği söz, fiil ve yazı ile ken
disinden islâm aleyhtarlığı vâki ve sabit görü
len kişilerin cenazelerine gidilmemesi için ka
rar almıştır.
Maraş din görevlileri, komünizmle mücadele
derneği ve diğer bâzı dernekler, uydurma kur'an yırtma olayı dolayısiyle bildiri yayınhyarak, hükümet dâhil, herkesi tehdit etmekte ve
aynen şöyle demektedirler; «Ayağa kalktığı
mız zaman bize düşman olanların yeri herhalde
Türkiye olmıyacaktır.» Tehdit bu kadar ağır
dır, ciddidir ve serttir. Bugün gazetesinde,
«Millet ateş püskürüyor» diye bir sayfa açıl
mıştır. Bu sayfaya gönderilen mektupları, ya
zılan lütfen okumanızı rica ederim. Bu sayfada
çıkan yazılarda bir kısım vatandaşlar açıktan,
afedersiniz köpek olarak, satılmış olarak, kâfir
ve dinsiz olarak suçlanmakta, İlahiyat Fakülte
sinde, baş örtüsü Dekan tarafından çıkartılan,
Hatice Babacan adındaki öğrenciye methiyeler
yazılmakta, yakında bütün Türk kadın ve kız
larının başlarının örtüleceği, zaferin yakın ol
duğu müjdelenmektedir. 25 Şubat 1968 tarihli
Bugün Gazetesinde Gaziantep Lisesi din öğret
meni Bekir Başarıcı aynen «son hadde gelen
Müslüman kütlenin sabrı taşmak üzeredir.» di
ye tehdit savurmaktadır. Hilâl Dergisinin son
sayfasında aynen, «Zafer şölenleri yapacağımız
günler yakındır, kâfirlerin bütün gayretleri bo
şunadır» denilmektedir. Yine Bugün Gazetesi
nin 22 Şubat 1968 tarihli nüshasında 23 Mart
ta Bursa'da «Mukaddesatçılar Şûrası» nm din
kurultayı adı ile toplanacağı bütün milliyetçi
ve mukaddesatçıların ortak konularının konu
şulacağı yazılmaktadır.
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Sayın arkadaşlarım, 10 dakika içinde Tür
kiye'yi üç yönden saran irtica tehlikesinin bü
tün delillerini vermek imkânına sahip değilim.
Ancak, durum görüldüğünden de korkunçtur.
Hükümetin ve Sayın Demirel'in müsamahasına
sığınan bir kısım müftü ve hocalar, bâzı gaze
teler ve dernekler ve bir kısım tahrik edilmiş
vatandaş, neredeyse şeriat isteriz, diye sokağa
dökülmektedir ve nitekim dün İstanbul'da dö
külmüşlerdir. «Kara Ali zengin olacağın gün
ler yakındır» diye idam tehditleri savuran dün
kü mitingcilerden bir öğrenci derneği başkam
aynen şöyle konuşmuştur. «Sıra fiilî ikaza gel
miştir, millet artık teşkilâtlı, azimli ve mukte
dirdir. Hizaya getirilmesi gerekenleri millet biz
zat hizaya getirmeye hazırdır. Böyle davranış
ların fatura bedeli hayattır.» Dün taşınan afiş
lerden birinde «Tek yol İslâm» yazılıdır.
Eğer dünkü mitingde Hükümetin ve Sayın
Demirel'in gözünü açmazsa başka türlü uyan
malarına imkân olmıyacaktır.
Sayın milletvekilleri, Sayın İnönü'nün söy
lediği gibi: «Lâik Cumhuriyetin kırk yıldır te
davi ettiği bir hastalık yeniden uyandırılmış ve
uyandırılma yolundadır. Büyük belâ başlamış
tır.»
Tarihimizin her devrinde her yeniliğe ve
devrime karşı baş kaldıran gericilik bugün de
kendi arasında «Mukaddesatçılar Şûrası» adı
altında örgütlenmiştir. Hazineden, zengin iş
çevrelerinden ve belki de yabancı düşmanları
mız tarafından beslenen bu gerici örgütün Tür
kiye'nin başına kurtulunmaz felâketler açmak
istidadı taşıdığı şüpheden uzaktır. Daha şim
diden idam tehditleri, zafer şenlikleri yapmak
tadırlar. Bu gidişle Türkiye zifiri bir karanlı
ğa süratle gömülmektedir. Hükümet ise bunu
kendi iktidarım sürdürmek ve oy endişesiyle
müsamaha ile karşılamaktadır. Gerici ve şeriat
çılara, zengin iş çevrelerine dayanarak, hake-^
dilmemiş oylarla iktidarda kalmak şimdiye ka
dar kimseye nasibolmamıştır. Adalet Partisine
de nasibolmıyacaktır. Bugünkü gidiş, Anayasa
düzenine ve lâik cumhuriyet ilkelerine aykırı
dır. Derhal tedbirler düşünülmez ve çareleri bu
lunmazsa yurdumuzda şeriat özlemcilerinin so
rumsuz davranışları büyük felâketlere yol aça
caktır. Yurdun gerici bir ihtilâle adım adım
sürüklenmesini önlemiyen gericiliği vicdan öz
gürlüğü diye koruyan Başbakan Sayın Demi-
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rel aleyhine gensoru açılması bir zarurettir. Bu
sebeple gensoru önergemin kabulünü saygıla
rımla rica ederim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Efendim önerge sahibi konuş
tu, gruplar adına söz almak istiyen var mı?
A. P. Grupu adına buyurun Sayın Akça.
A. P. GRUPU ADINA ERTUĞRUL AKÇA
(Manisa) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; gensoru isterisinin yenitipik bir misali ve
örneği huzurunuzda. Gene cezbeye tutulmuş
olarak bir arkadaşımız buraya geldi, gensoru
sunda da kendisini tarif etti. Solcuların mitin
gini, «yaşasın komünizm» diye bağıranların bir
hafta evvelki mitingini benimseyip de dün bu
nun karşısına çıkan milliyetçi gençliği kınayan
bir zat... Bütün meselenin düğüm noktası bu.
Burada açık söyliyelim, yüzde 99 unun Müslü
man olduğu bu memlekette ağzına «Allah» adı
nı alanı gerici diye ananlar, senelerce bu mem
lekette laisizm ismi altında dinsizliğin propa
gandasını yapanlar bugün karşımıza gelip din
sömürücülüğü yapıyormuş. Ne yapmış Başve
kil? Başvekil camiye gitmiş, namaz kılmış... İs
tavroz mu çıkarsaydı?...
KÂMİL KIRIKOÖLU (Zonguldak) — Tak
ke de giymiş
ERTUĞRUL AKÇA (Devamla) — Takke de
giyer...
KÂMİL KIRIKOĞLU (Zonguldak) — Zap
ta geçiyor bunlar.
BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale etmeyin,
istirham ediyorum.
ERTUĞRUL AKÇA (Devamla) — Evet, zap
ta da geçsin, tekrar söylüyorum, bir Müslümanın namaz kılarken takke giymesi gericilik ise,
o zaman bu gericilik hepimizindir, alnı secdeye
varan herkesindir. Müslüman milletin bağrın
dan çıkardığı bir Başvekil namaz kılıyor, diye
bu kürsüde kınanıyor, bu da zapta geçer.
Muhterem arkadaşlar, bu kadar cevaptan
sonra şimdi işin şu noktasına gelmek istiyo
rum.
Buraya, gensoru önergesi diye verilenlerin
çoğuna dikkat buyurunuz, kuvvetler ayrılığı
prensibi ihlâl ediliyor. Anayasa buraya getiri
lerek ihlâl ediliyor. Ne diyor Anayasanın 19
ncu maddesi? Evvelâ suçu tarif ediyor, ondan
sonra da müeyyidesini koyuyor. Kim bunu ya
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pacak olan? Mahkemeler. Meclisten ceza isteni
yor, kuvvetler ayrılığı prensibi böylece yürütü
lüyor ve burada Anayasa bu önergelerin şahsın
da zedeleniyor.
Sevgili arkadaşlarım, dinin siyasete alet
edilmesi iki şekilde olur: Bir tanesi fikir plânın
da, diğeri ise icra plânında. İslâm Dininin, bi
raz evvel burada söyleııdiği gibi, gericilik şek
linde tavsifi başka, meskenet diyorlar, gericilik
diyorlar, bu, fikir planındaki muhalefet. Bir de
bunun aktif şekilde olanları da vardır. Bunu
mazide çok gördük. Birtakım camiler müze ya
pıldı, birtakım camiler depo yapıldı, mağaza
yapıldı, samanlık yapıldı ve arkadaşlar birta
kım camiler ahır yapıldı bu memlekette ve tahribedildi. Bunlar da zapta geçsin. Tahribedildi...
58 bin cami var bu memlekette. İmam - ha
tip okulları üzerinde kesif bir propaganda var,
açılmasın. Peki, bu 58 bin cami ne ile beslene
cek, ne ile münevver din adamı getirilecek?
Hükümetin vazifesi nedir, Devletin vazifesi ne
dir? Hükümet yol yapıyor, yol istismarı mı olu
yor? Köprü yapıyor, köprü istismarı mı olu
yor? Birtakım icraatta bulunuyor, bunlar o ic
raat istikametinde istismar mı oluyor? Ama, va
tandaşın dinî ihtiyaçlarını gidermek üzere ku
rulan tesisler, din sömürücülüğü oluyor.
Sevgili arkadaşlarım, lâiklik Devlete ait bir
şeydir. Devlet dinin içine girmiyecek, politika
ile dini karıştırmıyacak. Ama, lâiklik millete
hâs birşey değildir. Türk Milleti lâik değildir,
Türk Devleti lâiktir, bunu birbirinden ayırmak
lâzım. Türk Devletinin lâik olmasının, Türk
Milletinin lâik olmasına sirayet ettirilmesi, işte
bütün komplikasyonları bu noktadan itibaren
görüyoruz.
Arkadaşlar, artık bu açıkça belli ve bugü
nün realitesi; yer yüzünde dinle uğraşan, dini
bir afyon telâkki eden ve Allah'ı kaldırıp onun
yerine tabiatı koyan demirperde memleketleri.
Bugün demirperde memleketleri hariç, hiç kim
se dinin üstüne hiçbir yerde gitmiyor, hiç kim
se din aleyhinde konuşmuyor.
Bu itibarla bunları kıymetlendirirken, bü
tün bu faktörleri nazarı itibara alarak kıymet
lendireceksiniz. Bu itibarla ne yapacaktık?
İmam - hatip okulu. Hangi imam - hatip okulu?
27 tane yeni imam - hatip okulu açılmış, 57 ol-
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muş. Ona mukabil bu memlekette 326 tane orta
okul açılmış. Nerde bu dengesizlik? Eğer bir
dengesizlik varsa müspet ilmin lehinedir bu
dengesizlik. Peki, nüfusumuz senede 800 000 ki
şi artıyor. Bu doğanlar dinsiz midir?.. Elbette
ki, Müslüman olarak doğuyor bunlar. Bunların
da ihtiyaçları artıyor, yeni cami yapılacaktır,
din okulları açılacaktır. Açılmazsa Devlet kı
nanır, açılmazsa Hükümet kınanır. Nasıl yol
yapıyor, köprü yapıyor, liman yapıyor, baraj
yapıyor, şunu, bunu yapıyorsa elbette M, bu sa
hadaki ihtiyaçları da gidermek vazifesiyle mü
kelleftir Devlet.
Bu itibarla bütün bunlar mesnetsiz, menbaı
malûm, maksadı malûm şeylerdir. Bunlara ilti
fat etmek gerekmez arkadaşlar. Reddini talebediyoruz bunun.
Hürmetlerimizi sunarız. (Alkışlar)
BAŞKAN — T. t. P. Grupu adına Sayın
Yahya Kanbolat, buyurun efendim.
T. 1 P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Saym Başkan, sayın millet
vekilleri; Adalet Partisi, seçim beyannamesin
de aynen şöyle demiştir: «Din hürriyeti ile sı
kı sıkıya bağlı olarak ibadet serbestliğinin de
vatandaşın en tabu hakları arasında yer aldığı
kanaatindedir.» Bu cümle, iktidarın Hükümet
programında da aynen tekrarlanmış durumda
dır.
Anayasamızın 19 ncu maddesinde: «Herkes
vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sa
hiptir. Kamu düzenine veya genel ahlâka veya
bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir.»
dendiğine göre, Sayın iktidarın gerek seçim
beyannamesinde ve gerekse Hükümet progra
mında ibadet serbestisinden bahsetmesinin sebe
bini bir türlü anlıyamamıştım. Çünkü Cumhu
riyet Türkiye'sinde, hangi dinden olursa olsun,
vatandaşın ibâdet serbestisi ve dinî tefekkür
hürriyeti hiçbir zaman kısıtlanmadı. Vatanda
şın camilere, kiliselere ve havralara gidişi, onun
en tabiî hakkı telâkki edilmiştir. Bu duruma
göre, iktidarın ısrarla vatandaşa ibadet ser
bestliğinden bahsetmesinin bir hikmeti olması
gerekir. Bunun hikmetini, aradan geçen zaman
la öğrenmemiz kabil olabildi.
Ahmet Hamdi Başar, «Barış Dünyası» adlı
dergide; Kasım 1967, sayı 66. şöyle diyor: «İs
tanbul'da Şişli Camiinde Cuma namazı hutbesi— 167
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ni dışarıda hoparlörden dinliyoruz. Hatip şöy
le diyor: Başı açık kadının bulunduğu yere
melekler gelmez. Kollan, bacakları açık saçık
dolaşan kadınlar Müslüman olamazlar. Onların
yüzünden memlekette bed bereket kalmıyor.»
İşte Ahmet Hamdi Başar'ın dinlediği vaiz böy
le demektedir.
Bu hutbeyi, din ve vicdan hürriyetinin meş
ru ve masum bir tezahürü olarak telâkki etmek
mümkün müdür? Kanaatimizce mümkün değil
dir. Çünkü Anayasamızın 19 ncu maddesinin
üçüncü fıkrasında; «Kimse ibadete, dinî âyin
ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatle
rini açıklamaya zorlanamaz. Kimse dinî inanç
ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.» denmek
tedir. Şu halde, din ve vicdan hürriyetinin te
melini bir vatandaşın diğer bir vatandaşı ken
di özel inancını kazanmak için zor kullanma
ması teşkil eder. Halbuki Şişli Camii vaizinin
hutbesi açık şekilde bir zorlama muhtevası ta
şımaktadır.
Memlekete bereketi getirmek için, melekle
rin eve gelmesini mümkün kılmak için, Müslü
man olmıyan kadınları İslama kazanmak için
vaiz, aydın kadınlarımızın dinî kanaatlerine
açık şekilde müdahale etmekte ve cemaatı ka
dınlara karşı giyim konusunda bir zorlamaya
teşvik etmektedir. Şu halde böyle konuşmaları
din ve vicdan hürriyetinin meşru ve masum te
zahürü telâkki etmek mümkün değildir. Çün
kü, dini kendisine siper yapmış Mc Carty'st bir
zihniyetin yayıldığı ve bu yolda teşvik gördü
ğü bir memlekette bu hareketin başarıya ka
vuştuğunu farz ettiğimizde şüphesiz Cumhuri
yet idaresi yine kalacaktır, ama Mc Carty'st
akım, kendisinden başkasını yok etmek gibi bir
bünye taşıdığı için, böyle bir akımı Anayasa
mızla bağdaştırmak mümkün değildir.
1966 yılı Mayıs ayı sonlarına doğru, istan
bul'da tertibedilen «Fetih Mitingi» adlı toplan
tıda bir hatip, Ayasofya'nm dünkü halinin fe
tih ideolojisine ihanetin bir sembolü olduğunu
ifade ettikten sonra; «Ayasofya'yı müze yapan
lar gafillerdir, ilk hedefimiz Ayasofya'yı aç
maktır.» demiştir. (Cumhuriyet 30 Mayıs 1967)
Şimdi sormak gerekir; ihanet içinde bulun
muş olanlar kimlerdir? Ayasofya'yı müze ya
pan gafillerden kimler kasdedilmektedir? Ad
zikretmeden devrimleri ve onun başını ihanet
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ve gafletle suçlamanın din ve vicdan hürriye
tiyle hiçbir alâkası yoktur. Bu çeşit konuşma
ları din ve vicdan hürriyetinin masum ve meş
ru bir tezahürü olarak telâkki etmek mümkün
değildir. Çünkü bu konuşma, kamu düzenine ve
genel ahlâka aykırı olduğu gibi, Ayasofya'yı
cami yapanların dinî kanaatleri gayet ağır bir
dille kınanmaktadır.
1968 yılı istanbul Zeytinburnu istasyon ca
miinde bayram günü vaiz şöyle bir konuşma
yapmıştır: «Şimdi dışarıya çıkınca iki grup
insanla karşılaşacaksınız. Bunlardan bir kısmı
oruç tutmamıştır, kötü yolun insanlarıdır; on
lar Cehenneme gideceklerdir. Bu gibileri gör
düğünüz zaman onlara; «Cehenneminiz kutlu
olsun» deyiniz. Çünkü Cennet sadece bizim gi
bi, sizin gibi oruç tutanlar içindir. Bayram bi
zimdir» (Akşam 20 Ocak dua 8.)
Vaiz bu konuşmasiyle bir grup insanı, diğer
bir grup insana karşı kışkırtmaktadır, onların
dinî kanaatlerini kınamaya teşvik etmektedir.
Bayramın ve Cennetin kendisi gibi düşünen
lere aidolduğunu söylemesi ve böylece Türk
toplumunu ikiye bölmesi hususunu din ve vic
dan hürriyetinin meşru ve masum bir tezahürü
olarak telâkki etmeye imkân yoktur.
Son olarak dün istanbul'da yapılan; «Şah
lanış Mitingi» adı verilen toplantıdan bahset
mek isterim. Cumhuriyet ve Son Havadis gaze
telerini esas olarak tutmaktayım. Taşman dö
vizlerde yazılı bâzı sloganları tekrarlamayı fay
dalı bulmaktayım. Sloganlardan bâzıları:
«Artık şahlandı, durmaz islâmda iman,
Götürse de bu aziz vatanda gövdeyi seller
gibi kan,
Mukaddestir islâm ve iman için giriştiğim
bu dâvam.
Tek yol;
İslâm ol.»
Yapılan konuşmalarda bir hatip, bu çeşit
sloganlara rağmen şöyle demiştir: «Bu miting,
irtica yaygarası ile esas tehlikeyi maskelemek
istiyenlere cevap verecektir, irtica yoktur. «Yi
ne aynı hatip «AUahuekber» sesleri arasında
konuşmasına başlamış ve İslâmlara zindan ezi
yeti çektiren adliyede ne zaman değişiklik ya
pılacaktır, sorusunu ortaya atmıştır.
Diğer bir hatip: «Allahı tanımıyanların bu
topraklar üzerinde yeri yoktur» demiştir.
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Mitinge iştirak edenler, taşınan islâmi slo
ganlara rağmen bir kısım Müslim ve Gayrimüs
lim vatandaşlarımız tarafından alkışlanmıştır.
Gayrimüslim tüccar vatandaşlarımızın mitingten hiçbir endişe etmemeleri, şüphesiz çok ye
rinde bir takdirin sonucudur, islâmdan, iman
dan, Allah'tan ve kan dökmekten bahseden bu
konuşmaları din ve vicdan hürriyetinin meşru
ve masum tezahürleri olarak telâkki etmek
mümkün müdür? Anayasamızın, «Kimse dinî
inanç VÖ kanaatlerinden dolayı kınanamaz.»
hükmü, işte daimî şekilde tekerrür eden, des
teklenen ve teşvik gören bu gibi meşru ve ma
sum telâkki edilen hareketlerle tepelenmekte
dir.
Kanaatimizce namaz kılmak, oruç tutmak
gericilik değildir, Anayasa düzenini değiştir
mek istiyenler gericidir. Tam br ibadet hürri
yeti varken, dinî cihattan bahsedenler gericidir.
Fert lâik olmadıkça Türk Devleti lâik olamaz.
Devleti fertten mücerret bir şekilde tasavvur
etmek kabil değildir. Türk Devletinin teme
linde lâiklik yatar. Dinî hürriyetin teminatı bi
le lâiklik ilkesidir.
Bugün memlekette dini kendisine siper et
miş bir Mc Carty'st hareketle karşıkarşıyayız.
Millet bütünlüğü alevî ve sünnî şeklinde bölün
mekle yetinilmemekte, Sünnîler de kendileri
içinde bir çatışmaya itilmektedir. Bu bakım
dan gensoru önergesinin lehinde olduğumuzu
saygılarımla arz ederim. (T. i. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu
adına Sayın Nihat Diler.
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Başbakanın lâiklik prensibine aykırı hare
ket etmesi ve bir de lâiklik prensibine aykırı
olanları himaye etmesi suretiyle hareket ettiği
için Anayasamızın 89 ncu maddesi gereğince
Başbakan hakkında gensoru talebinde bulunul
muştur.
Sayın milletvekilleri; din ve vicdan hürriye
ti yüksek malûmlarınız olduğu üzere, insan
Hakları beyannamesine girmiş, kişinin en mu
kaddes hak ve hürriyetlerinden biridir. Bizim
Anayasamız da insan hak ve hürriyetlerinin
ışığı altında tedvin edilmiş bir Anayasadır. Dolayısiyle Anayasamızın 11, 19 ve 153 ncü mad
deleri insan hak ve hürriyetlerini teminat altı-
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na almış bulunmaktadır. Ancak, siyasi tarihi
mizde içtimai durumumuz itibariyle, din ve vic
dan hürriyetimizin tarihin seyri içinde yanlış
şekilde tefsir ve bir takım menfaatlere alet edil
mesi ve batıl itikatlarla bu menfaatlerin bes
lenmesi neticesinde bir takım irticaî hareketler
olmuştur. İşte bundan dolayı 1923 tarihli Ana
yasa ve ondan sonraki hükümlerinde değişik
lik yapılmak suretiyle lâiklik prensibi Anayasa
mıza vaz'edilmiştir.
Sayın Milletvekilleri; 1923 tarihli Anaya
samızda insan hak ve hürriyetlerinden en mü
himi olan din ve vicdan hürriyeti teminat altı
na alınmıştır. Bu teminat şöyledir: İtikat ve
ibadette tam bir serbesti, muamelâtta ise doğ
rudan doğruya Büyük Millet Meclisinin koy
muş olduğu kanunların hâkim olması prensibi
dir. Büyük Millet Meclisinin koymuş olduğu
kanunlarla Devletin idare edilmesidir. Bunun
haricinde şer'i hükümlere göre değil, Büyük
Millet Meclisinin koyacağı hükümlerin Devlet
idaresinde hâkim olması prensibi esas alınmıştır.
Büyük Atatürk'ün koymuş olduğu inkilâp da
bu esasa dayatılmıştır. Bilâhara 1961 Anayasası
meriyete girdi. Anayasamızın 19, 20 ve 153 ncü
maddeleri din ve vicdan hürriyetinden bahset
miş ve dolayısiyle teminat altına almıştır.
Atatürk'ün vaz'etmiş olduğu prensip burada da
câridir. İtikat ve ibadete ait olan hükümler
bir serbesti içine alınmıştır. Esasen itikat ve
ibadete ait hükümler bir teminat altına alın
mamış olsaydı, bu takdirde din ve vicdan hür
riyetinden bahsetmeye imkân olmazdı.
Şimdi meseleyi bu vaziyette ortaya vaz'et
tikten sonra, önerge sahibinin ileri sürdüğü id
diaları ve Hükümetin bu husustaki veyehut
Başbakanın bu husustaki mesuliyetinin ne oldu
ğunu tahlil e^mek mecburiyetinde kalıyorum.
Sayın milletvekilleri; önerge sahibi diyor
lar ki, Sayın Başbakan bizzat dini siyasete alet
etmek suretiyle lâiklik prensibine aykırı hare
ket etmiştir.
İkinci olarak da; din /ve vicdan hürriyetini
süstimal eden kimseler vardır. Bunların içinde
bilhassa müftüler, vaizler ve imamlar vardır.
Bunları da vakıalar ve deliller göstermek su
retiyle ileri sürmüşlerdir.
Ancak, bizim memleketimizde yüksek malûm
larınız olduğu üzere, Anayasamızın bir prensibi,
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kuvvetler ayrılığı prensibi var. Yani, her hangi
bir suç işlendiği ve Hükümet o suçu gördüğü va
kit, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 153
veya 163 ncü maddesine göre o suçu takibetmiyen savcıyı tahrik eder, yazılı emir verir, işte
burada filân suç işlenmiştir, bu suçu takibetmek
mecburiyetindesiniz.. Hükümet eğer bunu yap
mazsa bu taktirde Hükümet mesul vaziyete ge
lir.
Ben önerge sahibinin acaba, Sayın Başbakan
dini siyasete alet etmek suretiyle Türk Ceza Ka
nununun 163 ncü maddesini ihlâl etmiş ise, ki
bunu iddia ediyor, ilgili savcıya ihbar etmek
suretiyle Başbakan hakkında kovuşturma yapıl
ması yolunda bir yola başvurmuş mudur? Bunu
yapması gerekir savcının, çünkü kendisi takibat
yapmasa bile, doğrudan doğruya Büyük Millet
Meclisine dosyasını gönderir ve eğer burada do
kunulmazlığının kaldırılması yoluna gidilmezse,
o zaman tabiatiyle şikâyet etmeye hakkı olabi
lir.
İkinci nokta, bu hususta biz açık bir delile
tesadüf etmedik. Yani, bu önergeyi veren zat
acaba bu ihbarı ilgili savcıya yapmış mıdır?
Yapmışsa o zaman bizim bir diyeceğimiz yok.
Yapmamışsa, savcı da bunu yapmamışsa, o halde
geriye şu kalıyor; Başbakanın da bir vatandaş
gibi din ve vicdan hürriyetinin gerektirdiği şe
kilde ibadet serbestisinden istifade ederek ibadet
etmesidir. Bunu da çok görmek yerinde değildii.', kanaatindeyim.
Üçüncü nokta, diğer müftü ve vaizlerin dini
siyasete alet etmek suretiyle Türk Ceza Kanunu
nun 163 ncü maddesini ihlâl etme halidir. Eğer
müftüler ve vaizler, ki bunun içinde Konya Müf
tüsünden de bahsedilmektedir, bu suçu işle
niş iseler, yine benim kanaatime göre, önerge
sahibinin ve ilgili zatın Cumhuriyet Savcısını
haberdar etmesi gerekirdi; işte filân zat dini si
yasete alet etmiştir diye. Alet ettiğine göre,
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri nazarı
dikkate alınarak savcının da gerekli kovuştur
mayı yapması lâzımdır. Eğer savcı bunu yap
mamışsa, o zaman Hükümete başvurup Ceza
Muhakemeleri Kanununun 163 ve 153 ncü mad
delerine göre, ortada bir suç mevcuttur, bu su
çu takibettirmek yolunda ilgili savcıya emir ver
diniz mi, vermediniz mi, bunu demesi gerekir.
Eğer demişse o zaman haklı, demediğine göre
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burada bir önerge vermek suretiyle hareket et
mesi yersizdir, kanaatindeyim.
Sayın milletvekilleri, bunun yanında irtica
dan, Atatürk inkılâplarına aykırı hareketten
bahsediliyor. Atatürk inkılâpları, aşağı - yuka
rı 1920 den bu tarafa yapılmış inkılâplardır.
Türk Milleti zeki bir millettir, Türk milleti ça
lışkan bir millettir ve aynı zamanda yeni hâdi
selere intibak kabiliyeti olan bir millettir. Ata
türk inkılâpları da insan zekâsına, insan fıtratı
na uygun inkılâplardır. Eğer Türk milleti ta
rafından topyekûn Atatürk inkılâplarının benimsenmediği iddia ediliyorsa, benimsenmemişse Türk milleti bunu benimsememişse bu tak
dirde Türk milletinin zekâsından şüphe etmek
lâzımdır. Atatürk inkılâpları benimsenmiş oldu
ğu halde bâzı kanunlara uymak bakımından
gerilik ifade eden kimseler olabilir. Bunların
birkaçının Atatürk inkılâplarını benimsemeyişini, bütün Türk milletine mal etmek suretiyle
hareket edilirse, o zaman Türk milletine haka
ret etmiş olunur, Büyük Atatürk'e de hakaret
etmiş olunur, kanaatindeyim.
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ve dolayısiyle yabancı memleketlerin, yabancı
mucit ve müelliflerin tahakkümü altında kalır,
iktisaden de ilerliyemeyiz, teknik bakımdan da
ilerliyemeyiz. Onun için geri kalmaya mahkûm
oluruz. İşte bu bakımdan Y. T. P., Sayın Hükü
metin vereceği cevabı nazarı dikkate alarak,
kendi oylarını belirtecektir.
Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım.
BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın
Reşit Ülker.
0. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
(istanbul) — Değerli arkadaşlarım; verilen
gensoru önergesi hakkında C. H. P. nin gö
rüşlerini arz edeceğim.
Evvelâ bir noktada birleşmiş olmamız lâzım.
Bu nokta münakaşa konusu de olamaz. Lâik
Türk Cumhuriyeti esası, Türk Devletinin temel
düzenidir. Şeriat esasına dayanan ve bütün
kaynağını Tanrı'dan alan sistem Devlet hayatın
da terk edilmiş, halka dayanan, halkın egemen
liğine dayanan bir sistem kabul edilmiştir. Bu
da lâik Devlet düzenidir. Şeriat düzenini savun
maya kalkıldığı anda, aynı zamanda halka karşı
da olmak niteliği vardır, artık halkın egemen
liği, halkın fikri, halkın düşüncesi, halkın reyi
önemini kaybeder. Halka inananlar, ister iste
mez lâik bir düzeni savunurlar. Bu, Anayasa
mızın hükmüdür. Bu, T. C. Kanununun 163 ncü
maddesiyle, Anayasamızın sonunda ve başındaki
diğer maddelerle perçinlenmiştir, rejim kanunlariyle, 6187 sayılı Vicdan hürriyeti Kanunuyla
perçinlenmiştir, nihayet Diyanet İşleri Teşkilâtı
Kanunu ile, Sayın inönü Hükümetlerinin sevk
ettiği Diyanet işleri Teşkilât Kanununun 25 nci
maddesiyle perçinlenmiştir.

Sayın milletvekilleri, Y.T.P. olarak biz millî
eğitim politikasını, Türk milletini iyi yetiştir
mek, hür ruh, hür vicdan, hür kanaat sahibi in
sanlar halinde yetiştirmek için ıslah etmeyi za
ruri buluyoruz. Demokrasi bir fazilet rejimidir
diyoruz. Demokrasi bir fazilet rejimi olduğuna
göre, bu fazilet rejiminin içinde her parti, her
partiye intisabeden kimseler iyiyi, doğruyu, gü
zeli vatandaşa telkin etmek, vatandaşın zihninde
mevcudolan yanlış ve bâtıl itikatları bir tarafa
atmak suretiyle demokrasi mektebinin faziletin
den istifade ettirmek mecburiyetindedir. Eğer
bu memleketin bünyesinde yanlış düşünen insan
lar varsa bunun vebali münevverlerin boynunBugün Başbakanlık mevkiinde bulunan kim
dadır, bizlerin boynundadır. Çünkü biz gerek
se, kim olursa olsun, bu düzeni, bu Anayasa
tiği şekilde o cahil insanların içine girip, onları
düzenini ve bu kanunları yürütmek mevkiinde
yanlış düşünceden uzak bir istikamette ikna et
dir. işin kökü ve esası budur. Şimdi, bakıyoruz
mek yoluna gitmiyoruz. Bir vatandaşın yanlış
bu böyle midir? Sayın önerge sahibi ve ondan
düşünmesinden dolayı nihayet hepimizin vebali
sonra konuşan grup sözcüleri ayrı ayrı birçok
vardır. Vatandaşı yanlış düşünceden, karanlık
olaya temas ettiler. Şüphesiz, 10 dakikalık za
düşünceden kurtarıp iyi istikamete sevk etmek
man içinde bütün bu olayları ve onlara ilâve edi
biz münevverlerin en başta gelen vazifesidir. Biz
lecek olayları anlatmaya imkân yoktur. Bunlar
bu mevcudolan neticeyi birbirimize bir töhmet,
doğrudur ve yalnız bunlardan ibaret değildir.
birbirimize kınama vasıtası halinde ortaya ko " Konya Müftüsü diye ifade edilen hâdise, bir
yar, birbirimizi suçlarsak, memleket fikir bakı
Ana Muhalefet Liderinin şahıs olarak karşısına
mından geri kalır, fikir bakımından geri kalan
aldığı bir olay değildir. Ondan bir örnektir,
bir memleket ise hiçbir zaman için ilerliyemez
bütün Türkiye'yi içine alan irtica hâdiselerinin
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en canlı bir örneği, bir misâli, bir sembolüdür.
Bunu böyle görmek lâzımgelir.
Arkadaşlar, hakikaten Türkiye'nin her tara
fında Diyanet işlerinden başlamak üzere, aşa
ğı doğru gelen, Başbakanlıktan Diyanet işleri
ne ve daha aşağı doğru gelen yaygın bir hare
ket vardır. Bütün camilerde din, yüce dinimiz
politikaya âlet edilmektedir. Politikaya âlet
edilirken Türk Devletinin temeli tehlikeye so
kulmaktadır. Niçin yapılmaktadır? Dinine,
imanına, ibadetine bağlı, asırlardan beri, müslümanlığa girdiğinden beri yüce milletimizin
din duygularından siyaset alanında faydalanmak
için bu yola girilmiş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, şu sözlere bakınız, Sa
yın Başbakan olay gösterin, hâdise gösterin di
yorlar. Her tarafta hâdise var. Bir defa Konya
Müftüsü oraya nasıl gelmiştir? Oradaki müftü,
vazifesini iyi yaptığı yüksek yargı organlarınca
kabul edilen müftü neden alınmıştır? Diyanet
işleri Teşkilât Kanunundaki vasıfları tam taşımıyan bu müftü neden buraya getirilmiştir? Bu
nun üzerinde durmak lâzımdır. Neden getiril
miştir? Demek ki, bir çıkar görülmüştür bu
müftüde Bu müftü orada kalmamıştır, diyar,
diyar gezmiştir. Başka illerin camilerinde de
vaaz vermiştir ve kendisi, Konya'daki vaızında,
Malatya'da polis müdürü dahi beni destekledi,
neden susuyorsunuz, demektedir Konya Müf
tüsü. İş bu dereceye, bu kerteye ulaşmıştır.
Yalnız Konya Müftüsü mü? Bir misâl daha:
İstanbul'da Beşiktaş, Tuzbaba Camii imamının
üç beş gün evvel söylediği tekzip edilmiyen söz
leri... (A. P. sıralarından müdahaleler)
BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ediyorum mü
dahale etmeyiniz..
REŞİT ÜLKER (Devamla) — «50 sene
evvel başımızda Stalin gibi biri vardı. Akşam,
Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet gazeteleri Ya
hudi ve Moskof uşağı, dinsiz imansızdır. Bu
gazeteleri 25 kuruş verip almayın, Müslüman
gazeteleri alın»
Muhterem arkadaşlar; burada işlenen suç
lar çeşit çeşit. Müslüman gazeteler.. Demek ki
bu memlekette gazeteler iki kısım. Bir Müslü
man gazeteler var. Bir de onun dışındaki ga
zeteler var. Bu Müslüman gazeteleri tetkik
ettiğiniz zaman görüyorsunuz M, Endonezya'daki katliamdan, Endonezya'daM gibi, bu hu
kuk rejimi içerisinde katliamdan bahsetmekte
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dirler. Orada devletin temelini sarsacak sözleri
söylemektedirler. Gazete binalarının tahribini,
vatandaşların birbirini öldürmesini teklif etmek
tedirler. Resmen yazmaktadırlar.
Sayın Başbakan, her gün bir değil, on değil,
yüz değil, yüzlerce böyle hâdise cereyan ettiği,
kitaplar, yazılar, makaleler, dualar çıktığı hal
de nasıl bize bunu sorar? Burada da basit bir
hesap vardır. Biz şu camide şu oldu, bu camide
bu oldu, diye haber vereceğiz, bak, Müslümanlar
ibadet ediyorlar, diye haber verdiler taktiği. Bu
kadar ince bir politikaya bu memleket dayana
maz.
Şu kitaba bakınız, «Sağ - sol meselesi ve İslâmın hükmü.» Din adamı dinden bahseder. Ki
tabı başından açar açmaz «Solcular şunu iyi
öğrenmelidirler M, onlara bu adı Fransa halkı
veya kendileri değil, bizzat Cenabıhak vermiş
tir. Onları, her şeyi hakkiyle bilen Allah bun
dan 1400 sene evvel Kuran'ı Kerim'de böyle
isimlendirdi.» Yani, bizim bildiğimiz solculuk
böyle 150 - 200 senelik bir tarihin içindedir,
1400 sene evvel olmuş. Bu kitap neşrediliyor,
dağıtılıyor. Tam dinî propagandaya alet. Misâl
istiyorsunuz, işte ismini de vereyim, Salih Do
ğan Türker.
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Tarihi tah
rif ediyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Ülker bir dakika efen
dim.
Sayın Koç, burada biten her cümleyi cevap
landırmak vazifesini mi verdiler size Çok rica
ederim, efendim.
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Tarihi tah
rif ediyor, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, söz alır, gelir konu
şursunuz. Çok rica ediyorum.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem
arkadaşlar, bu millet dinine, itikadına sahiptir.
Bu millet asırlar boyunca ve demin A. P. Söz
cüsünün dediği gibi değil, daima Allahına ibadet
etmiştir, camiine gitmiştir, Kuranını okumuş
tur, namazını kılmıştır, orucunu tutmuştur ve
hiç kimse ona tasallut etmemiştir. Bu, tamamen
siyasi maksatla uydurma bir yalandır ve tees
süf ederiz M, bu sözler mahalledeki kahveler
den, köylerden şimdi Meclis kürsüsüne kadar
gelmiştir. Bundan büyük ıstırap duymaktayız.
C. H. P. olarak en güzel delil diye A. P. Sözcü-
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Şimdi, Anayasa düzeni kanun hâkimiyetine
»ünün sözlerini takdim ©diyoruz. En güzel söz
dayanır. 1961 Anayasası teminatlı Anayasa mü
ler bunlardır.
BAŞKAN — Sayın Ülker, Trir dakikanız kal esseselerini getirmiştir. Yani, Yüksek Hâkim
ler Kurulu dediğiniz zaman teminatlıdır, hâ
dı, lütfen bağlayınız.
kimler
dediğiniz zaman teminatlıdır. Bugün
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar
Başbakan
hakkında soruşturma açabilecek mü
kadaşlarım, Anayasa sağ ve solun hudutlarını I
esseseler
vardır.
Binaenaleyh kanun hâkimiyeti
çizmiştir. Komünizm nasıl lanetlenecek bir re
jim ise, şeriat da aynı derecede bu memleket nin müesses bulunduğu bir memlekette, önerge
için tehlikeli bir rejimdir. Bunların ortasında, sahibinin iddia ettiği irticai hareketlerin mey
Anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde kalmak, dana gelmesi hukuken mümkün değildir. Huiçtimai mukaveleyi bozmamak lâzımdır. Bu, bo kukan mümkün olmıyan bir şey de fiilen müm
zulduğu takdirde memleketin nereye gideceğini kün olamaz. Benim tesbitim, sayın önerge sahi
hiç kimse kestirmeye muktedir değildir. C. H. P, binin tek parti devrinin alışkanlıklarından kurburada şunu ifade etmek ister ki, bu gensoru tulamıyarak, bu önerge ile Adalet Partisi grupunu değil, bizzat Türk Milletini karşısına
yerinde bir gensorudur. Eğer iktidar gerçekten,
alıp ittiham etme cesaretini göstermiş olmasıdır.
Başbakan gerçekten böyle siyasi sorumluluğu
Ben,
muhterem milletvekillerine tavsiye ediyo
olmadığına kaani ise gensorunun açılmasına ra
rum,
bu
önergeyi alsınlar, ciddiyetle okusunlar.
zı olmalıdır. Aksi halde sorumluluktan kurtula
Bu
önergeyi,
inanmış bir insanın yazmasına
maz.
I
imkân
yoktur.
Bu önerge ancak... (A. P. sıra
Saygılarımla. (Alkışlar)
larından «Seçim Kanununu engellemek için ve
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın rilmiştir» sesleri)
Başkan, yerinden müdahale edenlere mâni ol
BAŞKAN — Rica ediyorum konuşmayın.
mak, başkan olarak hak ve vazifenindir. Yalnız
Sayın
Bakan konuşuyor.
mâni olurken, vazifenizi yerine getirirken «bu
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
radan söylenen her cümleye cevap verme vazi
BEYLİ
(Devamla) — Ancak ateist olanlar ta
fesini mi size verdiler?» dediniz. Her hangi bir
rafından
yazılabilir. Tahlil edeceğim, bâzı bö
milletvekiline Grup Başkanvekilleri vazife ve
lümlerini
huzurunuza getireceğim.
rebilir. Böyle bir vazife vermedik. Beyanınızı
Bütçe görüşmeleri sırasında gerek Bütçe Ko
lütfen tavzih ediniz.
misyonunda, gerek Senatoda, gerek Millet
BAŞKAN — Efendim, vazife verme feasdını
Meclisinde lâiklik konusunda din ve vicdan hür
hiçbir zaman parti grupu veya başkanı mânasın
riyeti konusunda A. P. Grupunun görüşlerini,
da düşünmedim.
samimî olarak gayet açık ifade ettik ve tatbika
Efendim, gruplar adına başka söz almak is- tımızın bütün Türk efkârı nezdinde açık bulun
tiyen arkadaşımız zannediyorum yok. Hükümet I duğunu,, sarih bulunduğunu, Parlâmento de
adına Sayın Devlet Bakanı, buyurun.
I netimlerine tabi bulunduğunu, da keza beyan
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA ettik.
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın mil
Şimdi muhterem milletvekilleri, önerge sa
letvekilleri;
hibi, önergesinin bir yerinde - bu noktadan al
Gensoru önergesi üzerinde gruplar adına ya mak suretiyle bir tahlile girişmek istiyorum.
pılan konuşmaları dinlemiş bulunuyoruz. Bu ko «Türkiyeide gizli, açık mahalle okulları, imam
nuda Hükümet olarak meseleyi iki türlü karşı hatip mektepleri, Kuran kursları yoluyla genç
lamamız mümkündür. Birincisi, ileriye sürülen ve körpe dimağlar her gün biraz daha müspet
iddiaları teker teker ele alarak, tahlil ederek ve ilimlerden uzaklaştırılarak, çağ dışı eğitimin et
neticelerini Yüce Heyetinize arz ederek, ikinci kisine terkedilmektedir.» buyuruyor.
Gri, bu iddialar itham mahiyetindedir, bu yolu
Buradaki görüşmeleri sırasında da, 40 sene
tercih etmiyerek, Anayasa düzeni içerisinde na müddetle artık irticaın sıkıntısını çekemiyen
sıl karşılanması gerekiyorsa o şekilde karşılayıp Türk Milletlinin Adalet Partisi İktidarı sırasın
cevabını o şekilde vermektir. Bendeniz bu ikin da - önergesinde de belirtildiği üzere - 1950 ta
ci şıkkı tercih ediyorum.
| rihinden itibaren bu sıkıntıları tekrar duymaya
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başlamış olduğunu, ifade ediyor. Madem 'ki bü
tün bunların tedbirleri, »ayın önerge sahibinin
mensup bulunduğu partinin iktidarda bulundu
ğu devirde alınmış, ki bunun tedbiri şudur; 2
türlü tedbiri vardır bunun : Ya, birtakım dünya
memleketlerinde olduğu gibi, dini yasak eder
siniz, yasaktır bu. Veyahut, inanca hürmetkar
olarak, o inancın gerçeklerine uygun din adam
larını yetiştirmek suretiyle cemiyeti bu yolda
tatmin eder ve geliştirme yolunu bu istikamette
kullanmış olursunuz.
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larını kapamak lâzımdır» demek, bundan daha
samimidir.
SALÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev-)
şehir) — Islah edilmesi lâzımdır beyefendi.
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) Burada Islahattan bahsedil
miyor beyefendi.

SALÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev-)
şehir) — Biz tatbikattaki ıslâhattan bahsedi
yoruz.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin sayın EsatŞimdi ben soruyorum : Hangisini kullanmıştır. oğlu, lütfen müdahale etmeyin.
bunun? İkisini de kullanmıştır, açık aşikâr, iki
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
yolu da kullanmamıştır, İM yolu da müşevveş BEYLİ (Devamla) — Bunların gelecekte ge
bırakmıştır ve mesuliyet kendisine ait. Dikkat
rek kendileri, gerekse toplumumuz için ne bü
buyurursanız, çok calibi dikkattir bu kelime,
yük zararlar doğuracağı şüpheden varestedir.
«tmam - Hatip mektepleri» Demek ki Türkiye' Millî Eğitim Bakanlığının denetiminde, müfre
de imam - hatip mektepleri irticaın birinci dat programları Diyanet İşleri ve Millî Eğitim
müşevvikidir. Çünkü, mektepli olduğuna göre
Bakanlığının müşterek çalışması ile yapılan
irticaın daha dikkatli, irticaın tedrisatını yapa okullara bu şekilde ithamda bulunmanın bir
rak bu işi gerçekleştirmek yolundadır.
mânası olmak gerekir.
Şimdi geri kalmışlık sorununu getirip bura
Bütçe görüşmelerinde gerek Senatoda, gerek
ya
bağlıyorlar. Geri kalmışlığı burada tahlil
Millet Meclisinde grup sözcüleri çıkar «Aydın
edecek değiliz. Bir milletvekili olarak sayın ar
din adamı,» teranesinden bahseder. Şimdi sayın
önerge sahibinin bu ifadesiyle, grup sözcüle kadaşım da, kendi seçim çevresinde her millet
rinin şu ifadelerini birleştirdiğiniz taktirde or vekili arkadaşım da tesbit etmiştirki, Türk
taya mücessem bir samimiyetsizlik örneği çıkı Milleti ne kadar medeniyetçi, ne kadar ilerici
yor. (AP sıralarından, «Bravo, çok güzel» sesle ne kadar hamleci istek varsa hepsini bize geti
ri) Bir taraftan medeni tahsili veren, lise se riyor. Bu millete, gerioi diye bühtan etmek, biz
zat insanın kendisini reddetmesi, kendisini in
viyesinde medeni tahsili veren, diğer taraftan
kâr etmesi mânasındadır. Eğer bu önerge, solun
İslâm Dininin o seviyedeki bilgileriyle ne dere
himayesinin
bir vasıtası olarak, irtica teranesini
ce mücehhez kılınması icabederse, o derece teç
ileriye
getirmek
istiyorsa, Türk Milleti hakikat
hiz edilmek suretiyle yetiştirilen ve memleke
leri
gayet
dikkatli
gören, iddiaları itina ile filt
timize bugün ve istikbalde geniş hizmetler ifa
edecek imam - hatip okullarına karşı, böylece re edebilen bir sağduyuya sahiptir. Bu filitrasbir bühtanda bulunulmasını, bu arkadaşlarımı yonu yakın tarihin içerisinde göstermiştir. Bu
gün de şu önerge vasıtasiyle, vesilesiyle bir kerzın diyeceğim, kendi kafasındaki düşüncelerini
re
daha gösterecektir.
çirkin düşüncelerinin, çirkin tezahürü olarak
Birtakım misaller verildi. Bu misalleri tabiî
tesbit etmek istiyorum. (AP sıralarından «Bra
şu anda ele alıp tahlil etmiyeceğimi başlangıç
vo» sesleri.)
tan ifade ettim. Yalnız bir tanesini, o da çok ya
Kuran kursları müsaade ile açılmaktadır. kın olduğu için ifade etmek istiyorum:
Kuran kursları bir Müslüman memlekette, ga
Bu, «Tuzbaba Camii» İmamının tekzibini de
yet tabii, müslüman olan halkın kendi kitabını
aynı ciddiyetle okumalarını arkadaşlarıma tav
okuması, kendi dininin o seviyede asgari bilgiler siye ederim. Çünkü, bu cami hakkında neşriyat
le teçhiz edilmesine yardım edici müesseseler
ta bulunan gazete kendisine «Ben falan gazete
olarak gelişmiştir. Bu müesseseleri terketmek
denim» diye gitmiş, görüşmüş ve iddia ettikleriicabediyorsa, açıkça ifade etsinler: «tmam - Ha I n i n hiç birisini alamaması karşısında bu tezvire
tip Okullarını kapamak lâzımdır, Kuran kurs baş vurmak lüzumunu hissetmiştir.
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Bunlar Türkiye'de bir plânlı hareket olarak
geliştirilmek isteniyor, işareti verilmiştir. Bu
yeni denenen bir yol değildir, denenmiştir. Bu
silâh çok geri tepmiştir. Ve itimadediniz, bi
zim kanaatimiz odur ki bu silâh, Türkiye'ye
çok ıstırap da vermiştir. Binaenaleyh, bu silâ
hı kullanırken, geri tepmesini de mutlaka he
saba katmak mecburiyetindesiniz. Çünkü hukuk
devleti içerisinde irticaın iş başına gelmesi, irti
ca teranelerinin hâkim olması, irtica hareket
lerinin gelişmesi mümkün değildir.
Sayın Başbakan görüşürken de ifade ettiler
32 milyonluk bir kütleyiz. Bu 32 milyonun içe
risinde birtakım cezai takibe muhatabolacak
hareketler bulunabilir. Şu hareket bu hareket
saymıyorum tefrik etmiyorum. Bunu âm ve
şâmil mânâda bir tehlike olarak bu kürsülere
getirmek ve bunda mutlaka bir kasıt aramak
samimiyetle kabili telif olmıvan bir hareket
tir.
Sayın Ülker konuşurken bir kitaptan misal
verdi ve bu vesileyle kendisinden evvel görüş
müş olan arkadaşlanıı neşriyat yönünde yap
mış oldukları telkinlere, tenkidlere de iştirak
etmiş oldu.
Şimdi muhterem milletvekilleri, kanun dev
leti, hukuk devleti diyoruz. Bu neşriyatın bir
murakabe yeri vardır, bir murakabe makamı
vardır. Yani, biz kendimizi Cumhuriyet Müddei
umumisinin yerine mi koyalım? Biz Hükümet
olarak, bu yolu tercih etmiyeceğiz. Bu yolu ter
cih edemeyiz. Biz, bu nizamın sadık ve samimî
müdafiiyiz. Onun için bu düzenin değişmemesi
lâzımgeldiği üzerinde ısrarlıyız. Başka düzen
lerde doğrudur, müddeiumumi, hattâ hükü
met - bu görülmüştür Türk tarihinde, vardır,
yakın tarihimizde vardır - «Gazeteyi kapat
tım» der, kapatır. Gazete gelir yalvarır, yakanr, «Açar mısın?» der, «Açtım» der, açar Bu
devir kapanmıştır. Bu devri biz ihya etmek is
temiyoruz. Bizim kafalarımızda böyle düşün
celer mevcut değil. Binaenaleyh bu gibi neşri
yatı müddeiumumilik elbet te takibedecektir.
Mehter sarığının resmini çekip te «irtica
vardır» teranesi bu memlekette yapılmıştır. Bu
da söyleniyor. Bunu ciddiye almak mı lâzım
dır? Mümkün değildir bu.
Sayın Ülker, bahsettiğim, kendisinin bah
settiği kitaptan örnek de verdi. Bir örnek de
ben vereyim; bu örnek dolayısiyle de siz her
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hangi bir takibat yaptınız mı, onu bilmiyorum.
Neticesi ne olur? Onu da bilmem. Ama, müd
deiumumilik böyle bir takibatı yapıyor. Bir ke
re bahsedilmişti. «Size ortanın solunu anlattım,
şimdi soruyorum, Hazreti Muhammed ortanın
solunda değildir de nerededir?» Sayın Bülent
Ecevit hakkında bir takibat yapıldı mı, Sayın
Ülker? Bu sözü de Sayın Ecevit söylemiş, Bil
miyorum, bunu tefsir etmiyorum, sadece Yüce
Heyetin takdirlerine ve ibretlerine sunmuş olu
yorum.
Önergenin içerisinde Sayın Başbakanımız
hakkında da birtakım sözler, birtakım iddialar
ileriye sürülmüştür. Bunların tamamı, mesnet
ten mahrum iddialardır.
Her mutekit, kendi imkânları içerisinde ibâ
detini yapar ve bunu, hiç bir zaman gösteriş
için yapmaz. Bunu gösteriş için yapmak istiyeııler, asıl bir mutekidin ibâdet ederken res
mini çekip te «ey millet, işte bakın, Başbakan
namaz kılıyor, binaenaleyh gericiliği teşvik
ediyor» diyenlerdir ve bu, ahlâka da aykırı
bir şeydir. Yani, beşerî ahlâka aykırı bir tutum
dur. Bunu siyasette bir vasıta yapmak suretiyle
bir basamak atlamanın imkânı yoktur. Bu tip
davranışlarla zannetmeyiniz ki, Türkiye'de is
tikbâle muzaf kafanızda tasarlayacağınız bir
takım plânların realizasyonunu yapabilesiniz.
Buna ne Türk Milleti, ne de hiç kimse müsaadekâr ve müsamahakâr olmıyacaktır.
Takibedilmemiş bir ihbarın yapıldığını ben
de buradan sormak istiyorum, var mıdır bir ih
bar, yaptınız da takibedilmedi mi? Olabilir,
bilinmeyebilir, malûmumuz olmaz, geç haber
alırız, alamayız hattâ... Böyle bir ihbarı getir
diniz de biz takibetmedik mi?
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Biz muhbir değiliz.
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Bu iki yönden takibedilir; 1. - Cezai yönden, 2. - îdari yönden. Cezai
yönden takibat yapmak yetkisi alâkalı
mercilere aittir. Ona idare olarak mü
dahalemiz
olamaz. Ama, idari yönden
gerekli tedbiri alırız, gerekli tahkikatı yaptı
rırız ve bizim muttali bulunduğumuz her mese
lede, bize intikal ettirilen her meselede bu ta
kip yapılmıştır. Sorarsınız sözlü soru, gelir ce
vap veririz. Ne kadar mesele intikal etmiştir,
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ne safhaya getirilmiştir? Hepsi hakkında bilgi
ler verebilecek durumdayız.
Muhterem arkadaşlar, gensoru önergesi Yü
ce Meclisinizden ne şekilde çıkarsa çıksın Hü
kümet olarak saygıyla karşılayacağımız bir
sonuçtur. Ama gönül isterdi ki, saat 3 ten beri
müzakeresini yaptığımız bu gensoru önergele
ri Yüce Meclisin daha geniş bir iltifatına, bil
hassa önerge veren grupların daha geniş bir ta
kibine ve iltifatına mazhar olsun. Bu noktayı
da benden evvel önergeleri görüşen arkadaşla
rımın tesbit ettiği gibi, ben de bir kere daha
tesbit etmek istiyorum. Çünkü, bizden sonra
Meclis zabıtlarını tetkik edecekler, Türkiye'de
cereyan eden bu ibretâmiz hâdiselerin değer
lendirmesini yapacaklar bizden sonraki nesil
lere daha imkânlı, daha reel, realist çalışabile
cek pozisyonlar hazırlamanın gayretini kendi
lerinde bulabilsinler.
Hepinizi saygıyla selâmlarım. (A. P. sırala-
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rından alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Nev
şehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun Anayasamızın lâik devlet ilkesini ihlâl et
tiği iddiasiyle Hükümet Başkanı Süleyman Demirel hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesinin gündeme alınıp alınmaması hakkındaki
müzakereleri bitirmiş bulunuyoruz.
Şimdi, bu gensorunun gündeme alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Gen
sorunun gündeme alınmasını kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Arkadaşlar, bir diğer gensorunun konuşul
masına geçmek, zaman itibariyle mümkün de
ğildir, çok az zaman kaldı. Bu yönden 6 Mart
1968 Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 19,38

•»

5. — SORULAR VE CEVAPLAR
a)

YAZILI SORULAR VE

1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, askeri birliklere ait patlamamış mer
milere, dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan ile Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevapları (7/367)
3.5.
1967
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususların yazılı olarak îçişleri
ve Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi arz ve rica ederim.
Hasan Lâtif Sarıyüce
Çorum Milletvekili
26 Nisan 1967 günü Kırklareli Şehri içinde
pazar yerinde ve halkın kalabalık bulunduğu
bit saatte infilâk edem bir mermi ile 9 vatan
daşımızın hayatını kaybettiği, bir o kadarının
da ağır surette yaralandığı öğrenilmiştir.

CEVAPLARI

Havadislerden anlaşıldığına göre pathyan
mermi askerî birliklere ait bulunmaktadır.
Kırklarelin'deki hurdacılarda yapılan araştır
malarda pathyan mermiye benzer bir çokları
nın bulunduğu ve ticaret malı haline getirildiği
anlaşılmıştır. Bu duruma göre ;
a) Askerî birliklere ait patlamamış mer
miler nasıl oluyurda hurda eşyalar arasında
alıp satılabilmektedir?
b) Gerek emniyet, gerek jandajftna ve ge
rekse askerî makamların bu konuda bir ibmali
olmuş mudur?
c) Bu konuda tahkikat açılmış mıdır, açılmamışsa açılması düşünülmekte midir?
d) Kazada feci şekilde hayatlarını kaybe
denlere yaralananlara ve bunların geride bırak
tıkları kimselere bir tazminat verilmesi düşü
nülmekte midir?
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T. C.
İçişleri Bakanlığı
Hususi Kalem Müdürlüğü
6 . 11 . 1967
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 5 . 5 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü
7/367-4215/24860 sa
yılı yazılan.
Çorum Milletvekili Sayın Hasan Lâtif Sarı
yüce tarafından verilen «26 Nisan 1967 günü
Kırklarelin'de vukua gelen infilâk olayı» hak
kındaki yazılı soru önergesi üzerine yapılan
incelemede :
1. İnfilâk ©den patlayıcı maddenin, Kırk
larelin'de hurdacılık yapan Yücel Bolpaça adlı
şahsa, Bekir Yakar, Mehmet Oktar, Ahmet Ya
kar, Salih Gönültaş ve Demir Tayanç adlı ki
şiler tarafından, olaydan bir hafta önce satıl
dığı ve bu maddenin adı geçenlerce, topçu atış
larından sonra, Şeytandere mevkiinde yaptık
ları arama sonunda ele geçirildiği,
2. Olayla ilgili tahkikat sonunda, Yücel
Bolpaça, tedbirsizlik neticesi infilâke ve sekiz
kişinin ölümü ile bâzı şahısların yaralanması
na sebebiyet vermekten 27 . 4 . 1967 günü tev
kif edilmiş, diğer sanıklar hakkında, patlayıcı
madde bulundurmak ve satmaktan kovuştur
maya geçilmiş olduğu, ayrıca Tevfik Terzioğlu
adlı bir kişi hakkında da, dükkânında patlayı
cı madde bulundurmaktan kamu dâvası açıl
dığı,
3. infilâk olayında emniyet ve jandarma
mensupları hakkında adlî ve idari bakımdan
dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmal görülmedi
ğinden, kovuşturma yapılmadığı,
4. Askerî makamların kendi yönlerinden
yapmakta oldukları tahkikat sonunda Bakanlı
ğımızın malûmattar bulunmadığı,
5. ölen ve yaralananların aileleri tarafın
dan, Kırklareli Hukuk mahkemelerine bugüne
kadar açılmış tazminat dâvası olmadığı, anla
şılmıştır.
Arz ederim.
İçişleri Bakanı
Dr. Faruk Sükan
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T. 0.
Millî Savunma Bakanlığı
Müsteşarlığı
Ankara
Kanun : 385/1-67

28 .2 .1968

Konu : Yazılı soru önergesi
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 5.5.1967
gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü
4215/24860 - 7/367 sayılı yazısı.
Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce ta
rafından, Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkla
rınca cevaplandırılmak üzere verilmiş bulunan
yazılı soru önergesi tetkik edilerek önerge ce
vabı ekte sunulmuştur.
Arz ederim.
Ahmet Topaloğlu
Millî Savunma Bakanı
Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin
yazılı soru önergesinin cevabı :
1. Yazılı soru önergesinde belirtilen mermi,
patlamamış eski bir mermi olup, sivil şahıslar
tarafından bulunarak bir kamyon hurda madenî
eşya meyanında hurdacıya satıldığı ve bilâhara
çocuklar tarafından kurcalanırken patladığı ya
pılan inceleme neticesinde sabit olmuştur.
2. Yürürlükte bulunan mevzuata göre Si
lâhlı Kuvvetlere ait hurda mermiler MKEK Ge
nel Müdürlüğüne devredilmekte, bunlar dışın
da hiçbir makam veya şahsa verilmemektedir.
Silâhlı Kuvvetler tarafından yapılan atışlar so
nunda istihkâm birlikleri tarafından patlama
mış mermiler toplatılmaktadır. Hâdisede askerî
makamların bu konuda bir ihmali bulunmadığı
tes'bit edilmiştir.
Ahmet Topaloğlu
Millî Savunma Bakanı
2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Cumhurbaşkanının yurt gezilerinde
yaptığı temas ve incelemelere dair sorusu ve Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/383)
24 . 5 . 1967
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zıh olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasmı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Hasan Lâtif Sarıyüce
Çorum Milletvekili
Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay'm
yurt gezilerinde yaptığı temas ve incelemeler so
nucunda Hükümetçe ele alınması direktif ve te
mennisiyle hangi yurt sorunları Başbakanlığa
intikal ettirilmiş ve bugüne kadar bunlardan
uzun veya kısa vâdede hangileri ele alınmıştır?
T. C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : 2 01 - 565

29 . 2 .1968

Konu : Çorum Milletvekili Hasan
Lâtif Sarıyüce'nin önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi : 25 . 5 .1967 gün ve 7/383 - 4341/25849
sayılı yazıları.
Cumhurbaşkanının yurt gezilerinde yaptığı
temas ve incelemelere dair, Çorum Milletveldli
Hasan Lâtif Sarıyüce tarafından Başbakanlığa
yöneltilip, Başbakanlığın 30 . 5 . 1967 gün ve
77 - 33/3204 sayılı yazıları ile tarafımdan cevap
landırılması tensip buyurulan yazılı soru öner
gesine aşağıda a m cevabediyorum :
Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt gezileri sı
rasında, kendilerine arz edilen dilek ve temen
niler, Başbakanlığa gönderilmekte ve ilgili ba
kanlıklara intikal ettirilmektedir.
Plânlı kalkınma devresinde yapılacak işler;
bütçe imkânları ile mukayyet ve icra program
larında derpiş edilmiş bulunduğundan, bu dai
rede işleme tabi tutulmaktadır.
Yapılacak işlerin öncelik derecesi, belli ve
objektif kriterlere göre taayyün etmektedir.
Plâna dâhil olmıyan meseleler, şüphesiz ko
nunun mahiyetine, kanunlara uygunluk ve hak
lılık derecesine göre ve eldeki imkânlar nisbetinde işlem görmektedir.
Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim.
Seyfi Öztürk
Devlet Bakanı
3. — Malatya Milletvekili Şaban Evik'in, Ka
rayollarındaki işçi ücretlerine dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in
yazıl} ecvahı
(7/433)

4 . 3 . 1968

O : 1

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, yazılı olarak, Bayın
dırlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasına
aracılığınızı dilerim.
Saygılarımla.
7 . 7 . 1967
Şaban Erik
Malatya Milletvekili
Aydan aya ödenmekte olan Karayolları işçi
lerinin yevmiyeleri büyük gecikmelere uğra
maktadır. Öyle ki, ay başlarında ödenmesi ge
reken yevmiyeler, çok kere, ay ortalarına kadar
ö denmemektedir.
Bu hususun işçileri ne türlü zorluklara dü
şürdüğünü ayrıca belirtmeye hacet yoktur.
Nitekim, içinde bulunduğumuz Temmuz ayı
nın 7 sine gelindiği halde Karayolları işçilerinin,
bâzı bölgelerde, el'an yevmiyeleri ödenmemiş
tir.
1. Bu gecikmelerin sebepleri nelerdir?
2. Geciktirici sebeplerin giderilmesi hiçbir
şekilde mümkün değil midir?
3. Sebeplerin giderilmesi mümkünse, hangi
sebepler üzerinde hangi çarelere başvurulmak
tadır veya vurulacaktır?
T. C.
Bayındırlık Bakanlığı
Sayı : 84

1.3.1968

Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara
10 . 7 .1967 gün ve 4 - 433/4765 - 27958 sayılı
yazıları karşılığıdır.
Karayolları işçilerinin yevmiyelerinin öden
mesinde gecikmeler olduğuna dair Malatya Mil
letvekili Sayın Şaban Erik'in yazılı sorusu aşa
ğıda cevaplandırılmıştır :
Karayolları İşçileri Sendika üyelerinin tabi
oldukları Yol - iş Federasyonu ile yapılmış top
lu sözleşme hükümlerine göre işçi ücretleri iş
yerine uygun olarak her ayın 1 - 3 ve 1 - 10 u
arasında verilmesi gerekmektedir.
Karayolları idaresi işçi ücretlerinin zama
nında tediyesi konusunda bir tek bölgesinde
1966 yılmda ödemede bir gecikme sebebiyle ih
tilâfa düşmüş ve konu ilgili mercilerden geçerek
ihtilâf 7 . 7 . 1967 de sona ermiştir.
işçi ücretlerinin öncelikle ödeneceği toplu
sözleşmenin bir hükmüdür ve bu husus mütaad-
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dit defalar teşkilâta tamim edilmiş ve takibedilmiştir.
Toplu sözleşmede be^an olunduğu gibi ola
ğanüstü haller müstesna bu vecibe mutlak su
rette yerine getirilmektedir.
Bu sebeple 1967 yılında her hangi bjr yeni
ihtilâf da vâki olmamıştır.
Saygılarımla arz ederim.
Orhan Alp
Bayındırlık Bakanı
•/. — (Janları Milletvekili Nurettin Oh'un,
Ankara - (Jantın yolu inşaatının 1968 yılı icra,
profjramına alınıp alınmıyacağına dair sorusu
ve Iiayi7ulirl.il; Bakanı Orhan Alp'in yazılı ceva
bı (7/150)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
delâletlerinizi saygı ile arz ve rica ederim.
25 . 7 . 1967
Çankırı Milletvekili
Nurettin Ok
G-erek iktisadi ve gesskse sosyal bakımlar
dan Çankırı iline çok büyük faydalar sağlıyacağı aşikâr bulunan ve daha önce de bir sorum
münasebetiyle önemini belirtmiş olduğum An
kara - Çankırı yolunun yeni güzergâhının tesbit
edildiğini ve buna göre etüt ve projelerinin ik
mal edilmiş olduğunu büyük bir memnuniyetle
öğrenmiş bulunuyorum.
Bu hale göre :
1. Etüt ve projeleri ikmal edilmiş olduğu
bildirilen bu yeni güzergâhtan bağlanacak An
kara - Çankırı yolu İkinci Beş Yıllık Plân Yüce
Meclislerce kabul edilmiş olduğuna göre 1968
icra programına alınması düşünülmekte midir?
2. Bütçe imkânsızlıkları bu yol inşaatının
1968 yılı icra programına alınmasına sebep gös
terilmek istenirse 1969 yılında başlıyarak diğer
yıllara sâri bir taahhüde girişilmesi düşünül
mekte midir?
3.

Bu yol inşaatı kaç yılda bitirilebilecek

tir?
Ayrıca asfaltlanma işi ne zaman başlıyacak ve
ne zaman sona erecektir?
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T. C.
Bayındırlık Bakanlığı
S a y ı : 82

28 . 2 .1968

Konu : Çankırı Milletvekili Nuret
tin Ok'un yazılı sorusu Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 27 . 7 .1967 gün ve 7 - 450/4908 - 29029
sayılı yazmış.
Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un yazılı
sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır.
1. Ankara - Çankırı arasında yapılması is
tenen 39 numaralı Devlet yolunun yeniden ya
pılan etütleri sonucunda Ankara - Çubuk - Tüney istikametinde yeni bir güzergâh tesbit edil
miştir.
Ancak proje çalışmaları sırasında Devlet Su
İşlerince Kalecik civarında yapılması düşünül
mekte olan Koyunbaba Barajı yeni projeyi et
kilemiş ve yol mihverinde büyük çapta bir var
yant teşkiline sebebolabilecek bir durum yarat
mıştır.
2. Bu vaziyete göre barajın inşaatının biti
mi uzun süreceği cihetle • Çankırı'yı Ankara'ya
kısa bir zamanda asfaltla bağlıyabilmek amaciyle projeli ıslah suretiyle yolun süratle yapıl
ması düşünülmüştür.
3. Yukarda açıklandığı üzere yolun en kısa
bir zamanda asfaltlanabilmesi için, Ankara - Ka
lecik yönünde bir şantiye ve Çankırı - Tüney
arasında ikinci bir şantiyenin 1968 yılı Mart
ayından itibaren faaliyete geçirilmesine karar
verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Orhan Alp
Bayındırlık Bakanı
5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Or
du hirliklerinin yurdun ağaçlandırılması işinde
kullanılmasına dair sorusu ve Millî Savunma Ba
kanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/535)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Millî
Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılması
na tavassutlarınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
10 . 11 . 1967
Hilmi İşgüzar
Sinop Milletvekili
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Malûmları olduğu üzere Türkiye'mizde his- t
sedilir şekilde bir ormansızlık ve bunun tevlidetmiş olduğu bir sel felâketi vardır ve her gün bu
tehlike büyümektedir. - Mevcut orman teşkilâtı
nın kapasitesi geniş çapta ağaçlandırmaya müsaidolmadığı gibi malî ve politik sebepler de bu
işin yapılmasına müsaade etmemektedir. Ordu
muzun en büyük vazifesi yurt savunmasını şe
refle yapmaktır. Huzur içinde yaşamak için de
yurdumuzu tehdideden sel felâketi ve ağaçsızlık probleminin çözülmesi de şarttır. Bu yönden
1. Ordumuzun tümü ya da muayyen sınıf
larının askerlik hizmet süresi içinde asgari iki
ay, âzami altı ay müddetle ağaçlandırma işle
rinde çalıştırılması hususunda Bakanlığımızın
bir düşüncesi var mıdır?
2. Bugün bâzı mmtakalarda yurt sever ku
mandanlarımızın yapmış oldukları başarılı ağaç
landırma işleri çeşitli geri kalmış yerlerin yol,
su ve imarında gösterdikleri ilgi ve yardımın
dikkate alınmak suretiyle her kumandanın ya- '
pabileceği bir hizmetin kanunlaştırılması düşü
nülmekte midir?
3. Terhisten önce 2 - 6 ay izinli sayıp, her
askerin yurt ağaçlandırmasında çalıştırılmasını
münasip görüyor musunuz?
j
T. C.
Millî Savunma Bakanlığı
Müsteşarlığı
Kanun : 892/1 - 67

28 . 2 .1968

Konu : Yazılı soru önergesi
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nı yurt görevi olarak kabul edilen ağaçlandır
ma çalışmalarına hasretmektedir.
2. Askerlik hizmet süresi, yurt savunması
nın gereklerine uygun olarak tesbit edilmiş ol
duğundan ağaçlandırma işleri Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin aslî görevi aksatılmadan yapılmakta
ve çok faydalı sonuçlar alınmaktadır.
Aslî görevi aksatacak mahiyette bir görev
lendirme uygun mütalâa edilememiştir.
3. Üçüncü sorunun cevabı da ikinci madde
de açıklanmıştır.
Arz ederim.
Ahmet Topaloğlu
Millî Savunma Bakanı
6. — Giresun Milletvekili Kudret B o sut er'in,
İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara dair
sorusu ve, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı
cevabı (7/643)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak ve müddeti içinde cevaplan
dırılmasına delâletinizi önemle rica ederim.
26 . 1 . 1968
Giresun Milletvekili
Kudret Bosuter
1. a) Bakanlığınız aleyhinde açılmış olup
1961 ve 1967 yılları arasında sonuçlanmış bulu
nan idari dâvalardan, ne kadarı aleyhte, ne ka
darı lehte karara bağlanmıştır?
b) Bunlardan Bakanlığınız aleyhinde so
nuçlanmış dâvalarda, Bakanlıkça ödenen;
a) Mahkeme hare, pul masraflarının,
b) Avukat ücretinin
her yıl itibariyle tutarı nedir?

Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : Millet Meclisi Başkanlığının 16.11.1967
tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü
2. a) Aynı yıllar itibariyle, Bakanlığınız
7/535 - 5334/32334 sayılı yazısı.
|
ca istenen tashihi karar taleplerinin kaçı kabul
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm «Türk ||
olunmuş, kaçı reddolunmuştur?
Silâhlı Kuvvetlerinin, yurdun ağaçlandırılması
b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden
işinde görevlendirilmesi» hakkındaki yazılı soru
ötürü, ödenen ücret ve masraf tutarı nedir?
önergesi tetkik edilerek Bakanlığımca hazırla
nan cevap ekte sunulmuştur.
3. Aynı yıllar içinde, Sandık lehine sonuç
Arz ederim.
lanan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edilebi
len vekâlet ücreti ve masraf tutan nedir?
Ahmet Topaloğlu
Millî Savunma Bakanı j
4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar iti
bariyle bu yıllarda, Bakanlığınız hukuk servis
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm yazılı soru
lerine mensup müşavir, avukat ve görevlilerin
önergesinin cevabı
istihkak kesbettikleri ücreti vekâlet tutarı ne
1. Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli, eğitim
dir?
devreleri dışındaki zamanının büyük bir kısmı- I
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Bu ücret hangi esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Hukuk Müş.
Şb. Md. : 81-190/99

29 . 2 . 1968

Konu : Giresun Milletvekili Sayın
Kudret Bosuter'in yazılı soru öner
gesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 29 . 1 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü 5839/35773/7/643 sayılı
yazınız.
Giresun Milletvekili Kudret Bosuter tara
fından verilip, ilgideki yazılarına bağlı olarak
gelen 1961 - 1967 yılları arasında Bakanlığımız
aleyhine açılmış idari dâvaların neticelerine
mütedair yazılı soru önergesi incelendi:
1. a) 1961 - 1967 yılları arasında Bakan
lığımız aleyhine Danıştaya 3 174 dâva açılmış
olup bunlardan 1 617 adedi Bakanlığımız lehi
ne ret, 112 adedi süre aşımı bakımından ret,
86 adedi husumet tevcihi bakımından Bakanlı
ğımız lehine ret, 70 adedi bu yolda karar itti
hazına mahal olmadığına karar verilmiş olup
bu süratle Bakanlığımız lehine reddedilen dâva
adedi toplam olarak 1 885 dir.
Bakiye kalan 1 289 dâvadan 520 adedi Ba
kanlığımız aleyhine bozulmuş 99 adedi de kıs
men ret ve kısmen bozulmuş olup toplam ola
rak 1961 - 1967 yılları arasında bu suretle Ba
kanlığımız aleyhine bozulan dâva adeidi 619
dur. Geri kalan 670 adedi hakkında ise; he
nüz bir karar sadır olmamıştır.
b) Bunlardan Bakanlığımız aleyhine so
nuçlanmış dâvalar için:
a) Danıştaya hare. ve pul masrafı olarak;
1961 yılında 1 338 lira 60 kuruş,
1962 yılında 1 323 lira 50 kuruş,
1963 yılında 4 041 lira 11 kuruş,
1964 yılında 1 826 lira 58 kuruş,
1965 yılında 1 279 lira 75 kuruş,
1966 yılında 4 067 lira 30 kuruş,
1967 yılında 73 lira 75 kuruş ki 1961 - 1967
yılları arasında toplam olarak 13 950 lira 59
kuruş ödenmiştir.
— 180
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b) Avukatlık ücreti olarak:
1963 yılında 1 650 lira,
1965 yılında 1 050 lira,
1966 yılında 5 225 lira,
1967 yılında 1 400 lira ki, toplam olarak
1961 - 1967 yılları arasında 0 325 liradır.
(Ifot : 1961, 1962 ve 1964 yıllarında öden
miş avukatlık ücreti yoktur.)
2. a) 1962 yılında 1,
1963 yılında 8,
1964 yılında 2,
1965 yılında 3,
1967 yılında 7 ki toplam olarak 1961 - 1967
yılları arasında Bakanlığımız tarafından 21
aded karar tashihi talebinde bulunulmuştur.
Bunlardan:
1962 yılında 1 adedi Bakanlığımız aleyhine
ret,
1963 yılında 5 adedi Bakanlığımız aleyhine
ret ve 3 adedi de kısmen ret ve kısmen Bakan
lığımız lehine bozulmuştur.
1964 yılında 2 adedi Bakanlığımız aleyhine
ret,
1965 yılında 2 adedi Bakanlığımız aleyhine
ret,
1966 yılında 1 adedi Bakanlığımız aleyhine
ret,
1967 yılında 4 adedi Bakanlığımız aleyhine
reddedilmiş olup, 3 tashihi karar talebimiz hak
kında henüz bir karar sadır olmamıştır.
b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden
ötürü:
1962 yılında 19 lira,
1963 yılında 128 lira,
1964 yılında 41 lira,
1966 yılında 38 lira 85 kuruş,
1967 yılında 773 lira 61 kuruş ki toplam
olarak 1961 -1967 yılları arasında Bakanlığımız
tarafından 900 lira 47 kuruş ödenmiştir.
3. Aynı yıllar içinde, sandık lehine sonuçlanan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edile
bilen vekâlet ücreti ve masraf tutan (sandıktan
kasıt Hazine ise) Maliye Bakanlığı Başhukuk
Müşavirliğinden sorulması gerekmektedir.
4. Lehte ve aleyihte sonuçlanmış dâvalar
itibariyle bu yıllarda Bakanlığımız Hukuk ser
vislerine mensup müşavir ve görevlilerine ücre
ti vekâlet olarak ödenmiş bir para yoktur.
Arz ederim.
Faruk Sükan
içişleri Bakanı
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7. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in,
Bayındırlık Bakanlığı aleyhine acılan dâvalara
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in
yazılı cevabı (7/619)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara
fından yazılı olarak ve müddeti içinde cevaplan
dırılmasına delâletinizi önemle rica ederim.
26 .1 .1968
Giresun Milletvekili
Kudret Bosuter
1. a) Bakanlığınız aleyhinde açılmış olup
1961 ve 1967 yılları arasında sonuçlanmış bulu
nan idari dâvalardan, ne kadarı aleyhte, ne ka
darı lehte karara bağlanmıştır?
b) Bunlardan Bakanlığıma aleyhinde so
nuçlanmış dâvalarda, Bakanlıkça ödenen;
a) Mahkeme hare, pul ve masraflarının,
b) Avukat ücretinin her yıl itibariyle tuta
rı nedir?
2. a) Aynı yıllar itibariyle, Bakanlığınızca
istenen tashihi karar taleplerinin kaçı kabul
olunmuş, kaçı reddolunmuştur?
b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden
ötürü, ödenen ücret ve masraf tutarı nedir?
3. Aynı yıllar içinde, Sandık lehine sonuç
lanan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edilebi
len vekâlet ücreti ve masraf tutarı nedir?
4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar iti
bariyle bu yıllarda, Bakanlığınız hukuk servis. lerine mensup müşavir, avukat ve görevlilerin
istihkak kesbettikleri ücreti vekâlet tutarı ne
dir?
Bu ücret hangi esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir?
T. C.
Bayındırlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı :96 -17/942

28.2.1968

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 29 . 1 . 1968 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/649-5845/35779 sayılı yazıları.
Bakanlığımız aleyhine 1961 -1967 yılları ara
sında sonuçlanan idari dâvalara ait Giresun Mil
letvekili Kudret Bosuter tarafından verilen ya
zılı soru önergesi incelenmiş; cevaplarımız, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü de nazarı itibara alı
narak aşağıda ayrı ayrı açıklanmıştır:
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1. a) Doğrudan doğruya Bakanlığımız
aleyhine açılan ve 1961 - 1967 yılları arasında
sonuçlanan idari dâvaların sayısı 191 dir.
Bunlardan :
162 adedi Bakanlığımız lehine,
29 adedi Bakanlığımız aleyhine karara bağ
lanmıştır.
Ayrıca yine bu yıllar içinde karara bağlanan
13 dâvadan, Bakanlığımız lehine olan 7 dâva
igm diğer tarafça, Bakanlığımız aleyhine olan
6 dâva için de tarafımızdan tashihi karar tale
binde bulunulmuş olup; bu talepler, halen Danıştayda tetkik safhasındadır.
b) Aleyhimize sonuçlanan dâvalarda Ba
kanlığımızca :
a) Mahkeme hare, pul masrafları olarak:
Yılı
1961.
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Lira
65,81
25,18,84
242,83
81,32
7,50
339,50 ki

lira ödenmiştir.
b) Avukatlık ücreti olarak da :
1961 yılında 400 lira,
1967 yılında 3 450 lira,
ki, cem'an 3 850 lira ödenmiştir.
2. a) Aym yıllar itibariyle Bakanlığımızca
(9) dâva için tashihi karara gidilmiş ve redde
dilmiştir.
b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden
ötürü ödenen ücret ve masraf tutarı 464 lira
dır.
3. Aynı yıllar içinde, Hazine lehine sonuçla
nan dâvalarda hükme bağlanıp, Bakanlığımızca
tahsil edilen vekâlet ücreti, masraf tutarı bulun
mamaktadır.
4. idari dâvaları takip ve müdafaa eden
Bakanlığımız Hukuk Müşavirlerinin bu görevle
rine karşılık olarak lehte sonuçlanan dâvalar
için Danıştayda ücreti vekâlete hükmedilmemektedir.
Adlî dâvalarda olduğu gibi idari dâvalara da
dâvayı takibetmesi halinde sadece Hazine avu
katları lehine vekâlet ücreti takdir edilmekte
ve bu ücretler adlî kaza mercilerinde Hazine le-
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hine büimıolunan vekâlet ücretleri ile birlikte
1389 sayılı Kanun gereğince çıkarılan. Ücreti
Vekâlet Tevzi. Yönetmeliğinde öngörülmüş bu
lunan nisbetler dâhilinde Maliye Bakanlığı ilgi
lilerine ödenmektedir.
Karayolları Genel Müdürlüğü :
1. a) 5539 sayılı Kanun gereğince Bakan
lığımıza bağlı tüzel kişiliği haiz ve katma büt
çeli bir idare olan Karayolları Genel Müdürlü
ğü aleyhine açılmış -olup, 1961 -1967 yılları ara
sında sonuçlanan idari dâvaların sayısı (1 258)
dir.
Bunlardan :
544 ü küsmen lehte ve kısmen aleyhte,
557 si Karayolları Genel Müdürlüğü lehine,
157 si Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhi
ne karara bağlanmıştır.
b) Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine
sonuçlanan dâvalarda Genel Müdürlükçe :
a) Mahkeme hare, pul masrafları olarak:
Yılı

Lira

18
1961
1 082,1.9
1962
5 060,10
1963
2 791,12
1964
133,23
1965
17 826,82
1966
9 406,94
1967
Ki, cem'an (36 323,40) lira ödenmiştir.
196G yılma ait hare ve sair mahkeme gider
lerinin fazla görünmesinin sebebi; tam kaza dâ
valarının, tazminat miktarında nispî harca tabi
tutulmasıdır.
b) Avukatlık ücreti olarak da :
Yılı

Lira

1 300
1962
30 100
1963
2 000
1964
1965
400
1966
40 600
1967
13 550
Ki, cem'an 87 950 lira ödenmiştir.
2. a) Aynı yıllar itibariyle Karayolları Ge
nel Müdürlüğünce 460 dâva için tashihi karara
gidilmiş, bunlardan :
10 u kabul edilmiş,
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450 si reddedilmiştir.
b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden
ötürü ödenen ücret ve masraf tutarı 11 921,94
liradır.
Bilhassa 1963 ve 1964 yıllarında^ tashihi ka
rarı istenen dâvalardan 4 ü lehte 358 i aleyhte
sonuçlanmış olup, bu yıllarda tashihi karar
yoluna gidilen dâva adedinin diğer yıllara na
zaran fazlalığının sebebi şudur;
Mezkûr yıllarda, idaremizde gündelikle çalı
şan seyyar görevli işçilerin, belediye hudutları
dışında ifa ettikleri hizmetler için geçici görev
yolluğu ödenmesi talebiyle açtıkları dâvaların
tashihi cihetine gidilmesi zorunlu görülmüştür.
Gerçekten bu taleplerimiz neticesinde, seri
dâvalar tarzında açılan bu dâvalardan bir grup
için, geçici görev yolluğu ödenmesi lâzımgeldiği şeklindeki Danıştay görüşü; mevzubahis iş
çilerin 6245 sayılı Kanunun 49 ucu maddesi şü
mulünde addi lâzım geldiği yolundaki savun
malarımız göz önünde tutularak değişmiş; bun
ların muayyen görev sınırları içerisinde vazife
gördükleri sürece 6245 sayılı Kanunun 49 ncu
maddesi uyarınca belli nisbette tazminat almala
rı ve ancak bu görev sınırları dışarısına geçici
görevle gönderildikleri zaman geçici görev yol
luğuna müstehak kılınmaları ieabedeceği şeklin
de karara bağlanmıştır.
Müteakip safhada ise; seyyar görevli bütün
işçiler için muayyen vazife hududunun vilâyet
hudutları olduğu yolundaki Danıştay kararla
rı; 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin ver
diği yetkiye istinaden, Bakanlığımız ile Maliye
Bakanlığı arasındaki mutabakat veçhile, Ankara
için vilâyet hududu, Genel Müdürlüğün taşra
teşkilâtı bakımından bölge hudutları olarak ka
bulü gerektiği, savunmalarımız dikkate alınarak
bu tarzda hükme bağlanmıştır.
Üçüncü safhaya gelince; Danıştay yine sa
vunmalarımız sonucunda, idaremizce 6245 sayılı
Kanunun 49 ncu maddesinin uygulanmasına baş
lanmadan önce bu durumdaki işçilere arazi zam
mı şeklinde ödenen mebaliğin mahsubu gerekti
ğini de hüküm altına almak suretiyle, takribi
malî portesi 50 milyon lirayı bulması beklenen
dâvalar idare lehinde tecelli etmiştir.
özetlemek gerekirse, bu neviden açılan dâ
vaların tashihi karar sonuçları hukukî terim ica
bı «ret» olarak tecelli ediyor görünmekte ise de,
haddizatında, savunmalar istenen neticeyi sağ182 —
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ladığından idarenin haklarının korunmasına
müncer olmuş bulunmaktadır.
Tashihi karar adedinin fazla görünmesinin
bir sebebi de, seri dâvalar sonunda ittihaz edi
len kararların bir veya birkaç gün içinde top
tan tebliğ edilmesi ve işlemeye başlıyan (15)
günlük kısa süre içerisinde tümünün tashihi yo
luna gidilmesi zaruretinden doğmaktadır.
Zira, bu kısa süre zarfında seri dâvalardan
birinin karar tashihinin sonucunu almaya im
kân olmadığından, süre kaçırılarak, diğer dâva
lar bakımından bu hakkın kaybedilmesi gibi bir
durumla karşılaşmak tehlikesi, idareyi bütün
dâvaların tashihini istemek yoluna sevk etmek
tedir.
3. Danıştayda görülen dâvalarda; 521 sayı
lı Danıştay Kanununun yürürlüğe girdiği
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31 . 12 . 1964 tarihinden itibaren; Karayolları
Genel Müdürlüğü lehine vekâlet ücreti takdirine
başlanmış olup, bu tarihten sonra sonuçlanan
dâvalarda hükme bağlanan ücreti vekâlet
119 500 liradır.
Genel Müdürlük Hukuk Müşaviri, merkez ve
bölgeler avukatları ile Merkez Hukuk Müşavir
liği ve bölgeler hukuk servisleri personeline;
10 . 10 . 1963 yürürlük tarihli olup, 5539 sayılı
kuruluş Kanununun 8 nci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair 341 sayılı Kanun ve bu kanu
nun matufu 1389 sayılı Kanun gereğince çıka
rılan Ücreti Vekâlet Tevzi Yönetmeliğine göre
istihkak kesbedilen vekâlet ücreti bu Yönetme
lik esasları dairesinde dağıtılmaktadır.
- Arz ederim.
Bayındırlık Bakanı
Orhan Alp
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Pazartesi

Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARİ

IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER

1. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı ve Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, Anayasanın 45 ve 52 nci maddeleri
muvacehesinde tütün ekicilerine karşı görevi
ni yerine getirmiyen Hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi. (11/65)

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER

2. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve
Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin,
dış ekonomik ilişkilerimiz konusunda, millî
menfaatlerimize aykırı bir politika izlediği id
diası ile, Hükümet hakkında gensoru açılması
na dair önergesi. (11/66)
Milletvekili Salâhattin Hak
ti 3. — Nevşehir
*
ki Esatoğlu'nun, Anayasamızın lâik Devlet il
kesini ihlâl etiği idiası ile Hükümet Başkanı
Süleyman Demirel hakkında gensoru açılma
sına dair önergesi. (11/67)
4. •— Malatya Milletvekili Şaban Erik'in,
Karayolları ve Y. S. E. Genel Müdürlüğü işçi
lerinin yevmiye ve ikramiyelerini zamanında
alamadıkları iddiası ile görevlerini yerine ge
tirmiyen Bayındırlık Bakanı ile Köy işleri Ba
kanı hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/68)
5. — Afyon Milletvekili Mhırat öner Mani
sa Milletvekili Mustafa Ok ve Zonguldak Mil
letvekili Kâmil Kırıkoğlu'nun, köylerimizin
kalkınması hususunda hiçbir tedbir ve politika
getirmediği iddiası ile Hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi (11/69)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tabnbot ve
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140)
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967]
2. — Yozgat MilletvekiM Celâl Sungur'un,
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı :
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
26 . 12 . 1967]
3. — Hendek
Kazası Kemaliye Mahallesi
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967]
4. — Cumhuriyet
Senatosu Üyesi Ragıp
Üner'in, Medenî Kanunun 253 neü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26.12.19671
5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisvonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek)
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967]
6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Hani'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka-

212. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu I
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967]
399 .sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
7. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun.
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163)
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e •
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523)
tarihi : 17 .. 1 . 1968]
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]
8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı
13. — İzmir Milletvekili İhsan. Gürsan'ın, Di
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât
Köseoğlu
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Tür
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sinin bâzı maddelerinin
değiştirilmesine dair
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri
yonu
raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet
Eroğan'ın, Millet Meclisi içtüzüğünün 157 nci
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503,
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
2/504, 2/596) (,S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
yısı ; 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ekler) [Da
rihi : 23 . 1 . 1968]
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]
9. — Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yardım
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/147; Cumhuriyet Se
natosu 1/729) (S. Sayısı : 145 ve 145 e 1 nci
ek) [Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1968]
10. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (MiMet Meclisi S. Sayısı :
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S.
Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]
11. — Siirt Milletvekilli Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır
Milletvekili Hilmi GüMoğan ve İstanbul Millet
vekili İlhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Karma Komisyonu rapora. (Millet
Mec'lisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66)
(MiMet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442)
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]
I

14. — İzmir Milletvekili. İhsan Gürsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komiısy»nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma
tarihi : 7 . 2 . 1968]
1'5. —• İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
.9 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. 'Sayısı : 239 ve
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi :
7 . 2 . 1968]
16. —• İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulanım
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898)
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1%8]
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17. — Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karıma
Komisyon raporu.
(3/37) (S. Sayısı : 484)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968]
18. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili
Kadri Eroğan'ım, yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında Başbakanlık teakereisi ve
Anayasa ve Adalet ıkoımjisy omlarından. mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
19. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkımda Başlhakanhık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet ıkomisyomlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) ('S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968]
20. — Eısıki Urfa yeni Sakarya Milletvekili
Kadri Eroğan'ın yasama
dokunulmazlığımın
kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürekp Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

25. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Ali Özkan'ın yasama (dokunulmazlıklarının
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet koımisyomlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/90) (.S. Sayısı : 492) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
26. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisy omlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
27. — Diyarbakır
Milletvekili
Metin
Ciızreli'niın yasama
dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başjbakanlıık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet ıkomisyonlar nidan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 1968]

22. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılması hatkkımıda Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komiisyonr aporu. (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
23. — Çorum Milletvekili Abdurrahman
Güler'im yasama dokunulmazlığımın kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından ımürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama ıdokunulmazlığınıın
kaldırılması hak
kında Başjbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisy onlarımdan ımürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
29. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasaanıa dokunulmazlığınım kaldırılması hakkın
da Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada1let komisyonlarından mürekkep
Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
30. — Adana Milletvekili Turhan DilligiFin, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'ın, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

24. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nim yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başjbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından
mürekkep
Karma Komisyon raporu. (3/86) (fS. Sayısı :
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

32. — Çanakkale Milletvekili
bam'm, yasama dokunulmazlığımın
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
misyon raporu. (3/330) (S. (Sayısı
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

21. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'nun yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Anayasa ve Adalet 'komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 488) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

«Cihad Bakaldırılması
Anayasa ve
Karma Ko
: 499) [Da

33. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

41. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 508)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

34. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

42. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından
mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 509)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

35. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ran'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından
mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (3/363)
(S. Sayısı : 502)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

43. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]

36. — Samsun Milletvekili Kâmnan EvMyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının
kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından
mürekkep
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı :
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

44. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511)
[Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]

37. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından
mürekkep
Karma
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
38. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık
tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404)
(S. Sayısı : 506)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa
ve
Adalet komisyonlarından
mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı : 507)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

45. —• Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu.
(3/455)
S. Sayısı : 512)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
46. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 , 1968]
47. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
48. — Adana Milletvekili'Turhan DilligiPin
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
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raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515)
tarihi - 8 . 2 . 1968]

[Dağıtma

49. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
50. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517)
[Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]
51. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi: 8 . 2 . 1968]
52. — Nevşehir Milletvekili Selâhatitn Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519)
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968]
53. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968]
54. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521)
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968]

sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayısı: 523)
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968]
57. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524)
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968]
58. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525)
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968]
59. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve AdaItt komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu ( 3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968]
60. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968]
61. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968]

55. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968]

62. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdcmir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968]
63. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968]

56. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya

64. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve. Adalet

komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968]
65. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu. (3/546) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
67. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması haManc'a Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıtma ta
rihi .- 8 . 2 . 1968]
68. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (ıS. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
69. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
rapora (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 19ı68]
70. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu (3/580) (S. Sayısı :
637) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
71. — Tokat Milletvekili Bedretin Karaerkek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğılma tarihi : 8 . 2 . 1968]
72. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/586) (S. ıSayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
73. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydm'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması' hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . .1968]
74. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu. (3/593) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama doikıunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
76. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
rapora. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
77. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komâsyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (ıS. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]
79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (iS. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]
80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis-
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yem rapora (3/603) (S. Sayısı: 547)
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

[Dağıt

81. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/604) ($. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

82. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/611) (S. Sayısı : 549) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

89. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi - . 8 . 2 . 19681
90. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (8/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

83. — Adana Milletvekili Turhan DilligiFin
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

91. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'ım
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

84. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/636) (ıS. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

85. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

93. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'uı
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]

86. — İstanbul 'Milletvekili Orhan Seyfi- Orhon'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

94. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi : 8 . 2 . 1968]

87. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

95. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]

88. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve

96. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
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komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) | Dağıtma ta
ma tarihi : 8 . 2 . 1968]
lihi : 8 . 2 . 19G8]
97. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Baş'bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (0/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma
tarihi : 8 . 2 . 1968]

105. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

98. — Istanlbul Milletvekili Osman özer'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 19681

106. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

99. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi' ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
100. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
101. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya
şarma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968]
102. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/686) (-S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 19G8]
103. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
104. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Baş'bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve I

107. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu,
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve Niğ
de Milletvekili Selâhattin Hakkı Esatoğlu'nun
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]
108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbaikanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
rapora (3/741) (S. Sayısı •. 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
109. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında
Başbakanlık
tezkeresi
ve Anayasa
ve
Adalet
komisyonlarından
mürekkep
Ka^nıa Komi'svon raporu (3/7421 (S. Sayısı :
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
110. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in
'jfil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
mıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Ada1 et komisyonlarından mürekkep Karma Ko•vıisyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
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112. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı: 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
113. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
114. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı: 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi
Orhun'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı :
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
116. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı:
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
117. — tstaribul Milletvekili Orhan Seyfi
Orhon'un yasama dokunulmazlığının
kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı :
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
118. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
119. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]

120. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
121. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm,
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (ıS. Sayısı : 591) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]
122. — Adana Milletvekili Turhan DiMigil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (S. Sayısı : 592) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]
123. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]
124. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]
125. — Adana Milletvekili Turhan DilligiFin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
126. — Çanakkale Milletvekili Muammer
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596).
[Dağıtma tarihi : « . 2 . 1968]
127. — Adana Milletvekili Turhan Düligil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
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128. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması halkkmda Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1908]

136. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

129. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm yasama dokunulmazlığının kaildırıllması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

137. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]
138. — Adana Milletvekili Turhan DrUigiPin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]

130. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin yasama dokunulma^ığmın kaldırılmam hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anaıyasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
131. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonüarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (ıS. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
132. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602)
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]
133. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
134. — Adana Milletvekili Turfhan Dilligil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]
135. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğlu'nun- yasama dokunulmazlığının kaldırılmıası
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]

139. — Adama Milletvekili Turhan Düli'gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]
140. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma
tarihi : 8 . 2 . 1968]
141. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968]
142. — îstanlbul Milletvekili Çetin Altan'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968]
(143. — Tralb'zon Milletvekili Osman Turan'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 .1968]

X 144. — Umumi hayata müessir âfetler
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı
Kanunun bâzı mdadelerinin değiştirilmesi ve
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
kanun tasarısı ve İmar .ve İskân, İçişleri ve
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
9 . 2 . 1968]
145. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mıun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet,
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân
komisyonlarından 3 er. üyeden kurulu Geçici
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651)
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ. YAPILACAK
İŞLER
1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2
arkadaşının Avukatlık kanunu*
teklifleri ile
Çalışma ve Adalet komisyonlarımdan 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313,
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci
ek) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 1 2 .1967]
X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının,
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967]
3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali

ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S.
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
23 . 12 . 1967]
4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in,
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S.
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967]
X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967]
X 6. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri"ve
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
23 . 12 . 1967]
7. —• Cumhuriyet Senatosu
Başkanvekili
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508)
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma
tarihi : 25 . 12 .1967]
8. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı :
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
23 . 12 . 1967]
9. — 3580 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim,
içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153,
L/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967]
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X 10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170)
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967)
11. •— Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967)
X 12. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113)
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967)
X 13. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
munun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177)
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma
tarihi : 25 . 12 .1967]
14. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967]
15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di
ke çligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu HacrAltmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları (2/355)
(S. Sayısı :
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
25.12.1967]
16. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363)
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967]

17. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun
(E) bendi gereğince meslekten ihraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967]
18. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal
Yardım kumisyt.uları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967]
19. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968]
20. —• Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızo<~lu'nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S.
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968]
21. —• Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18)
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma
tarihi: 16 . 1 . 1968]
X 22. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkımda kanun tasarısı ve
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye,
İçişleri, Millî Eğittim ve Plân komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve
273 e 1 nci ek)
[Dağıtma tarihi : 16.1.1968]
X 23. — 5441 saydı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de-

ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.19C8]
24. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Ganga ve
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275
ve 275 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968)
25. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e
1 noi ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968]
26. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) (S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
17 . 1 . 1968]
27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288)
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968]
28. — Konya Milletvekili Selçuk Ay tan ve 6
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . İP68]
29. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sajyılı cetvel ile tadili ve eklerinin Tarım
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakikmda kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478)
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968]
30. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er

üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu.
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi :
18 . 1 . 1968]
X 31. —• Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10
arkadaşı iüe Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Üyesi Tevfik tnci'nin," Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret,
Maliye, Adaılet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 26 . 1 . 1968]
32. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına Ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi :
1 . 2 . 1968]
X 33. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret,
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet. Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçüen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon
rapora (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]
X 34. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek)
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]
X 35. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri,
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu.
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]
36. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614)
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]
37. — Adana Milletvekili Turhan DilliTİl'in,
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân
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komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621)
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]

poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968]

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ve Ankara Milletvekili tlyas
Seçkin'in, 15
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi :
7 . 2 . 1968]

X 43. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (ıS. Sayısı : 440
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968]

39. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12
arkadaşının, Tanm Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625)
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968]
40. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner ser
maye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 641 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân
komisyonları raporları (1/454) (S. Sayısı :
633) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1968]
41. — Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe
kurulması hakkında kanun tasarısı ile Kasta
monu Milletvekili Sabri Keskin ve 173 arka
daşının, Kastamonu ilint bağlı (Bozkurt) adı
ile bir ilçe kurulmasına ait kanun teklifi ve
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, Bozkurt adiyle bir ilçe
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri
ve Plân komisyonları raporları (1/446, 2/557,
2/592) (S. Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi :
13 . 2 . 1968]
X 42. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının,
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri,
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geç/ici Komisyon ra

44. — 931 sayılı iş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Çalışma ve Ulaştırma komisyonları
raporları (1/471) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 2 . 1968]
45. — Kocaeli Milletvekili ismail Arar ile
Tokat Milletvekili irfan Solmazer ve iki arka
daşının, Yasama Meclislerinin duş münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
rihli ve 378 sayılı Kanunun değiştiril'mesine
dair kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu
raporu (2/565, 2/619) (S. Sayısı : 627) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 2 . 1968]
X 46. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaalrı
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya
(CIV) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andl aşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S.
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968]
47. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi :
20 . 2 .1968]
48. — Asayişe müessir bâzı fiililerin ünlenmesi
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659)
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1968]

