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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZ İSTİ 658:659 

II. — GELEN KÂĞITLAR 659 

III. — YOKLAMALAR 060,686 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 600,662 

1. — 4619 sayılı istanbul Teknik Üni
versitesi hakkındaki kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılması, 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve kanuna bir madde ile ge
çici madde eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının geri gönderilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (1/116, 3/326) 660 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhatin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının bugünkü yönetici kadrosunun 
çalışmaları, kişilikleri ve Plânlama Dairesi
nin genel tutumu hakkında inceleme yap
mak üzere bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/33) 660:662 

3. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, bâzı Doğu illerimizde yürütülen 
komando harekâtının Anayasaya aykırı ol
duğu iddiasiyle, Anayasanın 89 ncu mad-

8ayfa 
desi uyarınca Başbakan hakkında bir gen
soru, açılmasına dair önergesi. (11/7) 662:684 

V. — GÖRÜŞÜLÜN İŞLER 002,084 
1. — Türkiye'de mukim şahısların ticari 

borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türki
ye'de mukim şahısların ticari borçlan 
hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbi
kine mütaallik protokolün onaylanması 
hakkında 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 232) 662, 

687:690 
2. — Sendikalar Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nci maddesine bir bend ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sakar
ya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, Yoz
gat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 
4 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4 ncü maddesinin (c) bendinin kaldırıl-
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Sayfa 
ması, İstanbul Milletvekili Kıza Kuas'ın, 
274 sayılı Sendikalar Kanununun bir kı
sım maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Adalet, Çalışma ve 

Sayfa 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 23 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/194, 2/84, 2/140, 
2/287; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 133 e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1453) 684: 

685 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İkinci defa açık oya sunulan: 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh

lı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının ka
bul edildiği ve 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın da kanunlaştığı bildirildi. 

Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, ta
rım ürünlerinin fiyat politikası, taban ve mü
dahale alım fiyatlarının ilân edilmesi konula
rındaki demecine Ticaret Bakanı Gürhan Titrek 
ve 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması ve bu konuda Amerika 
kongresinde yapılan konuşmalara dair deme
cine de Dışişleri Bakanı Vekili ve Devlet Baka
nı Turhan Bilgin ile Tarım Bakanı ilhami Er
tem cevap verdiler. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlaj^angil'e Devlet Bakanı Tur
han Bilgin.'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı teskeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm, 
bâzı Doğu. illerimizde yürütülen komando hare
kâtının. Anayasaya aykın olduğu iddiasiyle, 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Başbakan 
baklanda bir gensoru açılmasına dair önergesi 
okundu ve gündeme alınıp alınmaması hususu
nun gelecek birleşimde görüşüleceği bildirildi. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'mn, mahrumi
yet bölgelerinde bulunan köylerin ve köylülerin 

kurulacak «köy merkezlerinde» yerleştirilmesi 
hakkında gereken incelemeleri yapmak ınaksa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyannea bir 
/rene! görüşme açılmasına dair önergesi okundu 
ve gündeme alınarak sırası g-eldiğinde görüşü
leceği açıklandı. 

Sayın üyelerden bâzılanna Başkanlık tezke
resinde g'österilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi ve 

Hastalıkları sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan Bursa Milletvekili Ah
met Dallı ile Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin 
inan'a ödeneklerinin verilmesine dair Başkan
lık tezkereleri kabul olundu. 

izmir Milletvekili Talât Orhon'un, Bütçe ve 
Plân Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Halk 
Sağlı]-: Sigortası kanun teklifinin içtüzüğün 
36 nci maddesi gereğince gündeme alınmasına, 

Çalışma Bakanı Seyfi öztürk'ün, iş Kanunu 
tasarısının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona hava
lesine ve 

Grup Başkanvekillerinin, Millet Meclisinin, 
3 Ağustos 1970 Pazartesi akşamından itibaren 
1 Kasım 1970 Pazar günü eaat 15,00 te topla
nılma!?; üzere, tatile girmesine dair önergeleri 
kabul olundu. 

Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları
na mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim şa
hısların ticari borçlan hakkındaki Anlaşmanın 
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muvakkat tatbikine mütaallik protokolün onay
lanması hakkında 3 Eylül 1061 tarihli ve 362 sa
yılı Kanıma bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
basılıp dağıtılmasından itibaren 48 saat geçme
den ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onay
landı ve maddeleri kabul olunarak tümü açık 
oya sunuldu ise de, oyların ayrımının birlesin 
sonunda açıklanan sonuçlarına göre çoğunluk 
sağlanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde 
tekrarlanacağı bildirildi. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek kanun 
tasana?, öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
olundu. 

Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 3i nci 
maddesine bir bend. eklenmesi haklımda ka'iuıı 
tasarısı ve aynı konudaki kanun teklifleri üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik

liklere dair 23 numaralı Geçici Komisyon rapo
runun gelen kâğıtlardan gündeme alınarak ba
sılıp dağıtılmasından itibaren 43 saat geçmeden 
vo öncelikle görüşülmesi kabul olundu. 

Adı geçen kanun tasarısının 13 ncü madde
sinin oylanması sırasında G. H. P. li beş millet
vekilinin, çoğunluk olmadığı iddiasiyle yoklama 
yapılmasını talebetmeleri üzerine, Genel Kurul
da çoğunluk bulunmadığı açık oylama sonucu
nun açıklanmasiyle anlaşıldığından; 

27 . 7 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,00 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili. Kayseri 

Fikret Turhangü Şevket Doğan 
Kâtip 
Ordu 

Mcmdıüı Eksi 

I I — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — İçel Milletvekili Celâl Eargılı'mn, Ge

nel bir affın çıkarılmasına dair kanun teklifi 
(2/383) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyeni 
Ekrem özden'in, İstanbul, Fatih Aksaray, Ça-
kırağa Mahallesi Kâtip Muslihittin Sokak 37/2 
hanede mukim. Ahmetoğlu 1312 doğumlu Hü
seyin Avni Koçer'e vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması, hakkında kanun teklifi (2/384) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
M. Halûk Berkol ile is'anbul Milletvekili Orhan 
Cemal Fersoy'un, Ekspres Yollar ve istabul 
Çevreyolu Projesi sahasındaki gecekonduların 
tasfiyesi, hakkında kanun teklifi (2/335) (Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
4. — Cumhuriyet Senatosu idare Âr^rleri^ir, 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko

misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2/302; Cumhuriyet Senatosu 2/299) (Millet 
Moclisi S. Sayısı : 233) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1463) 

D. — 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 
yılı. Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Koimsyon baş
kanlıkları teskereleri (Millet Meclisi 1/364; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1136 ) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 234; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1464) 

6, — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu 
ta-.ansı hakkuıda Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı teskeresi ve Cumhuriyet. Senatosunca yapı
lan değisiklilker hakkında Millet Meclisi 38 No. 
iv. Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/330; Cumhuriyet Senatosu 1/1129) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 197 ye ek; Cumhuriyet Sena
tosu S, Sayısı : 1457) 

7. — 5383 sayılı. Gümrük Kanununun 
24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/350) (S. Sayısı : 236) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Or'du), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — 134 ncü Birleşimi açıyorum. 

I I I - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin beyaz (düğ
melere basmalarını rica edeceğim. 

1. — 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversi
tesi hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
kaldırılması, 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve kanuna bir madde ile geçici madde eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının geri gönde
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/116, 
3/326) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 12 . 1969 tarih ve 71-908/9543 sa
yılı yazımız. 

İlgideki yazımızla sunulmuş bulunan «4619 
sayılı istanlbul Teknik üniversitesi hakkın
da Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması, 
2 nci maddesinin değiştirilmesi ve kanuna bir 
madde ile geçici madde eklenmesi hakkında 
karnın tasarısı» nın geri gönderilmesine müsa
adelerini rica ederim. 

Baş/bakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuş, kanun tasarısı geri verilmiştir. 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında inceleme yapmak üzere bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/33) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Hakkı Esat
oğlu'nun araştırma önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Ankara, 25 . 7 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

özeti : Devlet Plânlama Teşki
lâtının bugünkü yönetici kad
rosunun çalışmaları, kişilikleri 
ve Plânlama Dairesinin genel 
tutumu hakkında bir Meclis 
araştırması açılması isteğidir. 

Anayasanın 129 ncu maddesi, iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmanın plânla ger
çekleşeceğini, bu amaçla da bir «Devlet Plân
lama Teşkilâtı» nın kurulmasını öngörmüştür. 
Bu sebeple Devlet Plânlama Teşkilâtı kurul
muştur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının, ilk kuruluş 
yıllarında, sosyal ve ekonomi alanında yetkili 
ve bilgili elemanlarla takviye edildiği ve bi
limsel çalışmalar yaptığı, bu nedenle de ya
rarlı olduğu bir vakıa idi. Ancak 1965 se
çimlerinden sonra iktidara gelen Adalet Partisi 
döneminde, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
amaçlarından saptırıldığı, teşkilâtın başındaki 
genç bilim adamları ile teknisyenlerin uzak
laştırıldığı ve böylece Plânlama Teşkilâtının 
etkisiz bir hale getirildiği inkâr edilemez bir 
gerçektir. 

Liberal - Kapitalist bir ekonomi felsefesine 
bağlı bulunan Adalet Partisi İktidarı için, 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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devletçi ve toplumcu bir ekonomide daha ya- j 
rark olacak bir plân fikrinin ve Plânlama Teş- j 
İdlâtınm sıkıntılar yaratması olağandır. Bu 
nedenle Adalet Partisi, Devlet Plânlama Teş
kilâtının tarafsız, bilimsel ve ciddî çalışmalar 
yapması imkânını ortadan kaldırmış, ancak 
Anayasal bir kuruluş olduğu için de çalışma
sını tamamen önliyememişitir. 

'Plânlı kalkınmayı ekonomik ve sosyal fel
sefesine aykırı bulan Adalet Partisi Hükümeti 
ve özellikle Başbakan Süleyman Demirel, Dev
let Plânlama Teşkilâtını amacından saptır
makla ve etkisiz bir duruma düşürmekle kal
mamış, bu teşkilâtın basma kendi yakınlarını 
tâyin ederek, Devlet Plânlama Teşkilâtını özel, 
keyfî ve gizli çalışır bir örgüt durumuna ge
lmiş t i r . 

Devlet Plânlama Teşkilâtının Anayasa ve 
kanun dışı bir tutum içine girmiş bulunması, 
bu kuruluşu amacılarından tamamen uzaklaş-
tırmış, hattâ zararlı, tehlikeli bir hale getir
miştir. Nitekim bugün gerek kamu oyunda, 
gerek basında Devlet Plânlama Teşkilâtının 
yöneticileri ve bu kuruluşun işleyişi, çalış
ması hakkında yaygın ve ciddî dedikodular 
vardır. 

iSöylendiğine ve iddia edildiğine göre : 

Devlet Plânlama Teşkilâtının başmda birin
ci derecede sorumlu ve yetkili mevkilere «Şe
riatçı», lâik dünya görüşünden uzak, sağcı 
insanlar getirilmişlerdir ve bu kimseler, Dev
let Plânlama Teşkilâtını bilimsel çalışmadan 
uzaklaştırarak bir medrese havasına sokmuş
lardır. 

Bu yöneticiler, Plânlama Teşkilâtını, kendile
rine bağlı, sağcı görüşleri paylaşan yakınları 
ile doldurmuşlardır. Plânlama Teşkilâtına ger
çekten bilim ve ihtisas yapmış, kıymetli ve de
ğerli elemanlar alınmamakta, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kapıları sağcı ve şeriatçılar dışın
daki kimselere kapatılmış bulunmaktadır. 

Böyle bir yönetici kadronun eline geçen Dev
let Plânlama Teşkilâtı, memleket kalkınmasını 
gerçekleştirecek bilimsel çalışmalar yapama
makta, plân ilkeleri çiğnenmekte, böylece de 
plândan beklenen sonuçlar alınamamaktadır. 

İlk plân döneminde duyulan araştırma ihti
yacı için çıkarılan 340 sayılı Kanun gereğince 
ciddî ve önemli araştırmalar yapılması görevi 
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plânlama teşkilatına tanınmıştır. Ancak Süley
man uemıreıın üaşua^an olmasından sonra ve 
planlama üeşKiiatmiiı ougunKü yöneticileri ta-
raıınuan DU Kanun yamış uygulanmış, ıiıdas 
eaııen proje ıiıaiecılıgı sayesınue, hiç gerekli ol-
mıyan ve oır ueger taşımıyan araştırmalar için 
muyonlarca lira sarf eaıımıştır. Bu usuıle ya
kın ctosD çevreleri ve özel seKtor haksız yere ha
zineden zenginleştirilmişlerdir. Devlet daireleri
nin en küçuK bir ek masraf yapmadan başara
cakları aıanda bile bazı şirketlere ve şainsiara 
proje bedelleri Ödenmiştir. 

Bu teşKiiatı yakından tanıyanların açıkça 
ortaya koyduklarına göre vergi indirimi, güm
rük indirimi, vergi iadesi gibi kavramlar tama
men bozulmuş, yozlaştırılmıştır, bu sebeple de 
Devlet hazinesi milyarlarca lira zarara uğratıl
mıştır. Bunun sonunda da iktidar partisine ya
kın iltimaslı kişilerle özel sektör ve sağcı - şe
riatçı bir kısım kuruluş ve kişiler bundan hak
sız bir şekilde yararlanmışlardır. 

Teşkilâtın başında bulunan ve şeriatçılığı 
benimsiyen bâzı kimselerin bu resmî devlet dai
resini toplu namazların kılındığı, dinî toplantı
ların yapıldığı bir kuruluş haline getirmeleri, 
Anayasa ve Kanunlarımızla bağdaşması imkân
sız bir tutumdur. 

Aslında Anayasal ve bilimsel bir kuruluş 
olan Devlet Plânlama Teşkilâtının A. P. İkti
darı ve Süleyman Demirel'in Başbakanlığı dö
neminde tamamen amacından saptırıldığı, ya
rarlı çalışmalar yapamadığı, hazineyi israfa 
soktuğu, özel sektörle bâzı sağcı kişileri zen
ginleştirdiği, kalkınmamıza hiçbir bilimsel kat
kıda bulunmadığı şeklindeki bu yaygın iddiala
rın doğruluk derecesini Millet Meclisi olarak 
araştırmak ve gerçekleri tesbit etmekte büyük 
yarar olduğu şüphesizdir. 

Gerçekten Devlet Plânlama Teşkilâtı gibi 
bilimsel bir kuruluş, şeriatçı, sağcı ve fanatik 
insanların yönetiminde, eş dost kayıran ve özel 
sektör zenginleştiren bir duruma gelmişse, bu
nun ıslah çarelerini aramak, hazineyi bu malî 
yüklerden, Devlet kadrolarını bu zararlı ve çağ 
dışı elemanlardan kurtarmak Meclis olarak bi
zim önde gelen görevimizdir. 

Bu amaçlarla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca, Devlet Plânlama Teşkilâtının bugün
kü yönetici kadrosu, teşkilâtın çalışması ve ge
nel tutumu, çeşitli adlar altında ödenen parala-
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rın yekûnu ve yararlı olup olmadığı hakkında 
bir Meclis Araştırması açılmasını saygıyla dile
rim. 

Nevşehir Milletvekili 
S. Hakla Esatoğlu 

BAŞKAN — Araştırma önergesi Genel Ku
rulun bilgilerine arz edilmiştir. Gündemdeki 
yerini alacak ve sırası geldiğinde görüşmesi ya
pılacaktır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçları hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik pro
tokolün onaylanması hakkında 3 Eylül 1961 ta
rihli v& 362 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Dışiş

leri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayı

sı 232) 
BAŞKAN — Bu kanun tasarısı geçen birle

şim açık oylarınıza arz edilmiş, çoğunmk sağ
lanamamıştı. Tekrar küreler sıralar arasında 
gezdirilmek suretiyle açık oylarınıza arz edile
cektir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, bâzı Doğu illerimizde yürütülen koman
do harekâtının Anayasaya aykırı olduğu iddia-
siyle, Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına da
ir önergesi. (11/7) 

BAŞKAN — Saym Mehmet Ali Aybar tara
fından verilmiş bulunan g-ensoru önergesini 
okutuyorum. Sayın takrir sahibine, grup sözcü
lerine ve hükümete söz verilecektir. 

Ankara 24 . 7 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda açıklanan nedenlerden dolayı Ana
yasamızın 89 ncu maddesi gereğince, Başbakan 
Demird hakkında gensoru açılması için usu
lünce işlem yapılmasını saygılarımla dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

Bir süreden beri Diyarbakır, Bitlis, Van, 
Siirt, Muş ve Hakkâri illerinde Anayasamızın 
temel hükümleri hiçe sayılarak yürütülen (Ko
mando Harekâtı) hakkında, bugüne kadar 
Yüce Mecliste her hangi bir müzakere açılma
mış ve yukarda adlarını saydığım Doğu ille
rimizin ilçe ve köylerinde cereyan eden, terviç 
ve tasvibine imkân olmıyan bu son derece va
him olayların, sorumlu veya sorumluları tes-
bit ve teşhis.edilmemiştir. Orta - Doğudaki du
rumun tehlikeli gelişmeleri karşısında, Koman
do harekâtı diye adlandırılan bu olaylar, sadece 

bir Anayasa ve insan hakları sorunu olarak de
ğil, millî menfaatlerimiz baknmndan da Yüce 
Meclisçe mutlaka ele alınması gereken bir ko
rudur. 

Komando harekâtı Silvan ve Bismil'de baş-
laîılmrJiır. Geçen 4 Nisamın erken saatlerinde 
Silvan ilçe merkezi, motorlu araçlar, helikop
terler vo topçu keşif uçaklarının desteği ile 
hürekot'3 geçirilen jandarma ve komando bir-
lİKİeri tarafından kuşatılmıştır. İlçe merkezinin 
hariçle irtibatı böylece kesildikten sonra, ko-
înancLo ve jandarma birlikleri ilçe merkezine 
girmişlıer, ev ev dolaşarak erkekleri topla
mışlar üstlerini, eşyalarını ve evleri aramışlar
dır. Kimseye arama karan gösterilmemiştir; 
kimse d'3 bu terör havası içinde arama kararı 
oluj} olmadığım ya soramamış, soran olmuşsa 
da, esvap alamamıştır. Erkekler özel bir mahal
de toplanmıştır. Kadınlar da karakola sevkedil-
r^işlardir. Sabahın erken saatlerinde neye uğ
radıklarını bilemiyen bu vatandaşlarımıza, ku-
7?vtma ve aramanın sürdüğü onyedi saat boyun-
es maddi ve mânevi işkence yapılmış, bu çile
keş vatandaşlarımız öz vatanlarında düşman 
muamelesi görmüşlerdir. 

Silvan'da cereyan eden olaylara benziyen 
olaylar, kısa zamanda adları yukarda sayılan 
ilbrimize bağlı ilçe ve köylerde cereyan etmeye 
^•a'şlıamış'tır. 

Doğulu vatandaşlarımız korku içinde yaşa
maktadırlar; Komando harekâtı bir terör ha-
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vasi yaratmıştır. Anayasamızın teminatı altın
da bulunan temel haklar pervasızca çiğnen
mektedir. 

Kamu oyundan, mümkün olduğu kadar giz
li tutulmaya çalışılan bu harekât hakkındaki 
yarım yamalak açıklamalardan, bunun ruhsat
sız silah aramak ve eşkıyalıkla mücadele için 
yapıldığı intibaı alınmaktadır. Ne var ki, ne 
ruhsatsız silâh bulundurma, ne de eşkiyalık 
olayları doğu illerimize münhasır şeyler de
ğildir. Bâzı illerimizde silâh imalâthaneleri bu
lunduğu hepimizin malûmudur. Hal böyle iken, 
kaçak silah arama maksadiyle yapıldığı ileri 
sürülen askerî harekâtın, doğu illerimize tek
sif edilmiş olması, bunun yanında başka neden
lerin de bulunduğu kanısını uyandırmaktadır. 

Raldıki, nedeni ne olunsa olsun, başvurulan 
vasıtalar Anayasamıza aykırıdır. Silâh arama
nın da, eşkıya takibetmenin de bir yolu yor
damı, Anayasaya, İnsan haklarına uygun bir 
biçimi vardır. Doğu illerimizde yürütülen ve 
Komando Harekâtı diye adlandırılan işler, Ana
yasamızın demokratik ruhuna ve birçok mad
desine açıkça aykırıdır. Helikopterlerle, keşif 
uçaklariyle, motorlu araçlarla geniş bir askerî 
harekâtı gerektiren bir durum yoktur Doğu 
illerimizde. Bu çapta bir harekete ancak ayak
lanma halinde girişilir. Doğunun her hangi bir 
ilinde ayaklanma olduğunu bilmiyoruz. 

'Bize hâsıl olan kanaat odur ki, şu sırada 
doğulu vatandaşlarımıza gözdağı verilmek is
tenmektedir. Bu, millî menfaatlerimize ters dü
şen ve muhataralarla dolu bir politikadır. Do
ğuda yaşıyan vatandaşlarımızla Batıda yaşıyan 
vatandaşlarımız arasında bir fark yoktur. He
pimiz bu vatanın evlâtlarıyız. Birlik ve bera
berliğimiz, vatandaşlık haklarımız bakımından, 
djn seçim yapılmaması, doğulu vatandaşları
mızın «tam hisseli» vatandaş sayılmaları ve öy
le muamele görmeleriyle ancak tarsin edilebilir. 
Baskı ve terör metodları tarihe karışmaya mah
kûmdur. Baskı ve terör, vatandaşlık haklarında 
i0yn seçim, «kaderde, kıvançta ve tasada ortak» 
vatandaşların gönüllü birlik ve beraberliğini 
değil, infirat ve düşmanlığa yol açar. 

'Doğu illerimizde uygulanan Komando Ha-
rskâtı ile, Millî menfaatlerimize yüzde yüz ters 
düşen bir politika izlendiğini kuşku ile müşa-
hade etmekteyiz. 

Bütün bunlardan dolayı, Hükümetin genel 
siyasetinin yürütülmesinden birinci derecede 
sorumlu olan Başbakan Demirel hakkında, 
Anaya;samızın 89 ncu maddesi uyarınca genso
ru açılmasını saygılarımla dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Sayın Aybar, gensorunuzu izah 
edecek misiniz efendim? Buyurun. 

MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bâzı Doğu ve Güney - Doğu illerimizde ay
lardan beri cereyan eden ve Anayasamıza, mıer'i 
kanunlarımıza aykırı bulunan hareket ve dav
ranışlardan ötürü Yüce Meclis huzurunda söz 
almış bulunuyorum. 

Olaylardan, öyle zannediyorum M, Yüce 
Mecl:İ3İn üyeleri haberdardırlar. Filhakika, bâzı 
gazetelerde bu konu ile ilgili röportajlar çık
mıştır. Keza, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liğince yapılan bir isteğe cevap veren bir der
nek, kendi üyelerine bu olaylar hakkında ma
hallinde tetkikat yaptırarak bir rapor hazırlat
mış, bu rapor Cumhurbaşkanına sunulmuş, bip-
rer örneği de Parlömanterlere iletilmiştir. 

Olay, ne taraftan bakılırsa bakılsın, Anaya
samıza, kanunlarımıza ters düşmektedir. Ko
mando harekâtı, yahut «Toplu köy araması» de
nilen olay, genellikle şöyle cereyan ediyor: Sa
bahın erken saatlerinde bir köy yahut da bir 
ilçe merkezi kuşatılıyor, komandolar evlere gir-
riyor, erkekleri köy meydanında ayrı bir grup 
halinde, kadınları ayrı bir grup halinde toplu
yorlar. Evleri arıyorlar. Sonra, silâh bulamaz
larsa köy meydanında topladıkları erkeklerden, 
sakladıkları silâhları çıkarmalarını istiyorlar. 
«Byzde siüâh yok» cevabını alırlarsa erkekleri 
çırılçıplak soyup falakaya çekiyorlar, sopa ile 
dövüyorlar, dipçikle en nazik yerlerine vuru
yorlar. Hattâ, bâzı köylerde yalnız erkekleri 
soymakla yetinmeyip kadınları soydukları da 
ifade ediliyor. (A. P. sıralarından, «Hangi köy
de, yalan söylüyorsun, *sran ver» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın efen
dim. Hangi köyde olduğunu... 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — 
Böyle şey olmasın diye mücadelesini yapıyo
ruz. 
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HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Doğuyu bilir misin acaba sen? 

MEHMET ALt AYBAR (Devamla) — 
Ben, Doğuyu gayet iyi bilirim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sen ancak 
Rusya'nın Doğusunu bilirsin. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Doğuyu iyi bildiğim için de, Doğuda yaşıyan 
vatandaşlarımızın kendiılerini nasıl bir yalnızlık 
içinde hissettiklerini de pek iyi bilirim. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ-
ide) — O vilâyetin mebusları da var burada. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Şiirdi, size özet olarak buralarda, yani toplu 
aramaya tabi tutulan, komando harekâtıma tabi 
tutulan köylerde, ilçe merkezlerinde ne gibi ka
nun dışı hareketlerin yapıldığını kısaca ifade 
ettim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Zaman da söyle, şahıs da söyle. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Yer göstermemi istediler. Şrimdi, kıymetli vakit
lerinizi almamak için evvelâ Milliyet Gazetesin
de intişar eden ve 12 Temmuzla 18 Temmuz ara
sımda yayınlanmış bulunan bir röportajı sayın 
milletvekillerinin okumalarını rica ederim. Bu
rada, hangi köylerde bu mezalimin yapıldığı ifa
de edilmektedir. 

Kaldı ki, biraz evvel bahsettiğim ve Devrim
ci Doğu Kültür Ocağı mensubu gençler tarafın
dan Cumhurbaşkanına takdim edilmek üzere 
hazırlanan ve b:ir örneği de Parlömanterlere 
gönderilmiş bulunan raporda, köyler teker te
ker sayılmaktadır. Ben size isimlerimi vereyim; 
madem isteniliyor, isim zikredel:<n: Diyarbakır, 
Silvan ilçesine yapılan baskın ve olaylar. Sil
van ilçe merkezi, Jandarma İkinci Kumandanlı
ğına bağlı 6 helikopter, iki motorlu araç, do
natılmış 4 000 e yakm jandarma ve komando, 
ayrıca topçu keşif uçaklarının desteğiyle kuşa
tılmıştır. Hiçbir arama yetkisi olmadan, kimse
ye hiçbir şey sorulmadan sabah saat 0.4,00 ten ak
şam 19,00 a kadar tam 17 saat ilçedeki evler ve 
dükkânlar didik didr̂ k edilerek aranmış ve halk 
da üç özel kampta tutularak işkence edilmiş
tir. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla Cumhuriyet Senatosu Üyesi) — 
Biz kanun adamıyız, senin gibi anarşist değiliz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Silvan'ın Feridun mahallesinde - isim istiyor
lardı - Molla Mehi ve amcası dövülmüş, Savcı
lığa başvuran Molla Mehi savcı tarafından ko
vulmuş, jandarma ve polioler tarafından neza
rete atılarak sabaha dek işkence edilmiştir. Bu 
vatandaş, tüm bunlara rağmen bir daha, korku
sundan şikâyet edememiştir. 

Silvanlı bir vatandaş olan Ahdülkerim Cey
han olayı şöyle anlatmaktadır: « 8 . 4 . 1970 
tarihinde saat 0.4,00 sıralarında 4 000 e yakm as
ker, 200 motorlu araç, 6 helikopter ve keşif 
uçaklariyle Silvan'ı sardılar. Halkı, hiçbir şey 
sormadan evlerinden döverek çıkarıp şehrin üç 
ayrı bölgesinde kamplara aldılar. Üç saatlik iş
kenceden sonra memur ve talebeleri bıraktılar. 
Geri kalan, kadınlı erkekli vatandaşlara saat 
19,00 a kadar insanlık dışı işkenceler yapıldı. 
Ben, Nusret Bilgi, Mahmut Okutucu adındaki 
vatandaşlarla Kaymakamlığa çıkarak bu yapı
lanların yasa dışı olduğunu söyleyince, Kayma
kam, «Defolun karşımdan, sizin gibi namussuz 
bir millet kanundan anlamaz, gidin istediğiniz 
yere şikâyet edin.» dedi ve beni nezarete aldı
lar.» 

Şimdi bir, iki de köy adı açıklıyayım iste
diğine göre... Bismil ilçesine bağlı köylere ya
pılan baskın ve işkence usulleri; merkeze bağlı 
Şekilbio köyümden Şehmuz Esen ve oğlu, dayısı 
Raşit ve oğlu, amcası Mehmet ve oğlu karşılıklı 
çırılçıplak soyularak karıları ve gelinlerine teş
hir edilmiş ve falakaya yatırılmışlarıdır. Bu mu
ameleye dayanamıyan Reşit adındaki vatandaş, 
boynuna ip takarak intihara teşefbbüs etmiş, 
yarı ölü olarak kurtarılmıştır. 

Köpekli köyünden Yusuf adlı vatandaş, ilki 
çocuğu ve köy muhtarı yukarda belirtilen işken
celere tabi tutulmuş, hattâ köy muhtarı üç se
fer çırılçıplak soyularak kamçılannııştrr. (A. P. 
sıralarından, «Yalan söylüyorsun.» sesleri) 

Diğer bir köyde, köy imamı da soyulmuş ve 
maihrem yerine ip bağlanmak suretiyle karısı 
tarafından köyde dolaştırittırılmıştır. (A. P. sı
ralarından, «Yalan söylüyorsun» sesleri) 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Sen ne zamandan beri ^marnlara sahip çıkı
yorsun? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Şimdi, temenni edenim ki, yalan olsun. Ama 
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endişem odur ki, bunların hiçbiri yalan değil
dir. (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLTJ (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi») — 
Yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Şimdi gayet garip bir hâdiseye şahit oluyoruz. 
«Yalandır» diye müdahale eden içimleri Baka
nının kendisi 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Doğru söylü
yor. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Yani bütün bu kanun ve yasa dışı işlerin yapıl
masında, Başbakandan sonra birinci derecede 
methaldar olan zatın kendisi. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla Senatörü) — Biz kanun ada
mıyız, senin gilbj anarşist değiliz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Şimdi, «Kanun adamıyız.» buyuruyorlar. Arka
daşlar, kanun adamları, kanuna uygun hareket 
eder. Yoksa bu kürsüye gelip, «Kanun adamı
yız» deyip de, kanunla asla bağdaşmıyan işleri 
yaparak hareket edenler, «Kanun adamıyız» sı
fatını taikmamazlar. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

RIZA KUAS (İstanbul) — Ne bağırıyorsu
nuz orada? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sen ne 
bağırıyorsun oradan? 

BAŞKAN — Çok rica ederim, Sayın Kuas, 
Sayın Ahmet Bey. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, söylediğim raporda köy
lerin adı verilmek ve işkenceye tabi tutulan va
tandaşların adı verilmek suretiyle olaylar doğ
rulanmaktadır. Bu olayların Anayasamızın ru
huyla, Anayasamızın 12 nci, 14 noü, 15 ndi, 16 ncı 
maddeleriyle asla bağdaşmadığı, vatandaşlık hu
kukunu teyit ve tem/inat altına alan 54 ncü mad
desine ters düştüğü, ceza hukukumuzun birçok 
maddeleriyle ters düştüğünde şek-i şüphe yok
tur. 

Şimdi, bu olayların kanun dışı olaylar ol
duğu hususu şüphesizdir ve bunun sorumluluğu 
da doğrudan doğruya Başjbakana racidir. 

H. AVNİ KAVURMAOIOĞLU (Niğde) — 
Yavaş gel. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Bu politikayı Başbakan kendisi mi çizmiştir, ro
tasını kendisi mi tâyin etmiştir? Orası benim 
için önemli değiMir. Uygulayan Başbakanın ken
dilidir. Binaenaleyh, mutfak başka yerde de ol
sa, yemeği başkaları da pişirse, yemeğin kötü 
pişmesinden sorumlu ahçıbaşıdır. Bu iitifbarla, 
kendisi hakkında şu olaylardan dolayı gensoru 
açılması zarureti yüzde yüzdür. Fakat, bu yal
nız Doğuda yaşıyan çilekeş vatandaşlarımızın 
haklarının korunması ve teminat altında bulun
durulması için bir zorunluluk değildik. 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Doğunun mebusları var burada. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Bu politiika maalesef ulusal çıkarlarımıza da ters 
düşmektedir. 

Şimdi, gerekçe olarak deniliyor ki: «Kaçak 
silâh aranıyor, kanun kaçakları aranıyor.» 

Değerli milletvekilleri, kaçak silâh arama
nın, kanun kaçağı aramanın bir yolu vardır. 
Köyler ve ilçeler şafakla komando birlikleri ta
rafından kuşatılarak, biraz evvel belirttiğim 
şekilde !röy halkına muamele edilerek ve türlü 
işkenceler yapılarak kaçak silâh aranmaz, ka
nun kaçağı aranmaz, aranamaz. Bir hukuk Dev
letinde buna imkân yoktur. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Senin mi
litanlarına dahi biz kötü muamele yapmıyoruz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Haa evet. Bu kadar ciddi hir meselede bile, in
sanı güldürüyor benim sol tarafımda oturan 
milletvekillerinin müdahalesi. 

Sayın milletvekilleri, bu harekâtın açıflda-
nan hedefi; ruhsatsız silâh aramak ve kanun 
kaçaklarını yakalamaktır, eşkiya takifbetmektir. 
Yalnız, hedefin gerçekten bu olmadığı, hiç de
ğilse bunun yanında başka hedeflerin de bu
lunduğu hâdiselere objektif bir gözle bakınca 
ortaya çıkıyor. Filhakika takdir buyurursunuz 
ki, Türkçe'de ruhsatsız silâh taşıyanlar yalnız 
Doğuda yaşamıyor. Türkiye'nin her tarafında 
ruhsatsız silâh taşıyanlar var. Hattâ Türkiye'nin 
bâzı bölgelerinde ruhsatsız silâh taşımak değil, 
silâh imal edildiği de hepimizin malûmu. Böy
le biv harekâtı oralarda değil de, münhasıran 
Doğu illerinde, Diyarbakır'da, Siirt'te, Van'da, 
Hakkâri'de, Mardin'de, Muş'ta yürütmenin ruh
satsız silâh bulma ve kanun kaçaklarını yaka-
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lama amacından başka bir amacı da olduğu an- | 
laşılıyor. 

Olayların tarzı cereyanı ve olaylar sırasın
da; gene söyledim gazetelerde yayınlanan rö- I 
portajlara ve zikrettiğim raporlara dayanarak I 
ifade ediyorum, bir de bana gelen mektuplara 
dayanarak ifade ediyorum; Doğulu vatandaşla
rımıza anad:iTlerinden ötürü ve doğulu olmala- I 
nrJdan öıtürü de ayrıca eza edilmiş, ayrıca bun- I 
lara hakaret olunmuştur. Meselâ, komandola
rın Doğulu vatandaşlarımıza işkence yapıp dö
verlerken, «Kuyruklu Kürt, Barzani'nin köpe- I 
ğ*, detfol git.» dedikleri ifade olunmaktadır. ^ 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
iftira etmeden konuş. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, olaylara el koymak Yüce I 
Meclisin görevidir. Yüce Meclis olaylara el koy-
mıyacak olursa, bu gibi olaylar cereyan eder de 
Yüce Meclis bunlara el koymıyacak olursa bun
dan terettübedecek tarihî sorumluluğun tümünü 
taşır. Bundan başka, sık sık bu kürsüden ifade 
•edilir, dendir ki: «Meclisin itibarı zedeleniyor.» 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Sen zedeliyorsun onu. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Meclisin itöbarı, bu gibi olaylar karşısında ka
yıtsız kalmak suretiyle zedelenir. Meclis, itiba
rını bu gibi olaylar karşısında kayıtsız kalma
mak, gerçekleri meydana çıkarmaik suretiyledir 
ki, temin eder. Herkesten Meclise saygı dile
mek, Meclisin böyle faaliyetleri karşısında müm
kün olur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bağırma. Bo
zuk kalbin tutar sonra, bağırma. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Arkadaşlar, Türkiye bugün öyle gartlar altın
da yaşıyor ki, :i)leri hafife almak ve işlerin üze
rine eğjlımekle mükellef olan bizlerin, bu vazi
felerini yerine getirmemesi, Türkiye için vahîm 
sonuçlar doğurabilecek ağırlıkta tarihî olay
lardır. Bunların içinde yaşıyoruz. Binaenaleyh, 
bu olayların karşısında siyasi» bir Meclis ola
rak aynı ağırlığı duymamız ve sorumluluğumu
zu buna göre müdrik olmamız icabeder. 

Sayın milletvekilleri, arz ettiğim olaylar 
gerçekten cereyan etmiştir ve gerçekten cere
yan etmektedir. Şimdi... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Nere
de 1 
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MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
BV: milletvekili daha hâlâ, «Nerede» diye soru
yor. Söylüyorum; Diyarbakır'da, Mardin'de... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Yalan 
söylüyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyinits efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Siirt'te, Hakkâri'de, MuşUa, Vanada... 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Senin 

kafanda. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Diyarbakır'm Silvan ilçesinde, Bismil'de, Muş'
un Malazgirt ilçesMe... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — isim 
ver. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, deve kuşu misali, başımızı 
kuma sokmakla hiçbir meseleyi halledenleyiz. 
Olaylara eğilmek ve gerçeği' kabul ederek çö
züm aramak mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet kuruldu
ğundan beri Doğu ve Güney - Doğu illerimiz
de yaşıyan vatandaşlarımız, hiıçbir zaman tam 
h'useli bir vatandaş muamelesi görmemişlerdir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Vatandaşlarımı
za, anadilleri kürtçe olduğu, için ayrı seci ya
pılmaktadır. Vatandaşlarımız ikinci, üçüncü sı
nıf vatandaş muamelesiı görmektedir ve bu du
rumu yalnız bu Hükümet değil, bundan önceki 
hükümetler de Doğu ve Güney - Doğuda bir te
rör ve baskı rejimj yaratmak suretiyle berta
raf edebileceklerinii sanmışlardır. Çağımızda te
rörle, baskıyla hiçbir problem halledilmez. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Moskova'
da var mı o problem? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
İyi bilelien; baskı ve terör, ulaşılmak istenen 
hedefin tam aksine bir hedefe bitzi götürebilir. 
Bu harekâtın şu sıralarda başlatılmış olması, 
ayrıca bir anlam taşıyor. Orta - Doğuda türlü 
çıkarlar için, türlü oyunların oynandığı bir sı
rada, böyle bir harekâtın başlatılmış olması, 
özel biır anlam taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, düşünüyorum; bu 
politikayı izliyen kimseler hiç şüphesiz bunu 
bir tedbir olarak yapıyorlar. Ama bu tedbir, 
kullanılan si»lâh, geri tepen bir silâhtır. 

Ulusal bir toplulukta, o ulusal topluluğun 
birliğini, beraberliği'ni yapan iki türlü faktör 
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vardır. Bu faktörlerden bir kısmı objektif fak
törleridir, yani tariıhî faktörlerdir; yani doğuşa 
bağlı faktörlerdir; dil beraberliğine, kültür bir
liğine bağlı faktörlerdir. Bu faktörler bidayet
te ağır basarlar. Çünkü, herkes bir ulusal top
luluk içinde doğar, dünyaya gelir. Ama, sonra 
bir ikinci faktör meydana çıkar: O da, ulusal 
bi'rlik, beraberlik ve dayanışmanın devamını 
sağlıyan başlıca faktör haline gelir ki, bu da 
gönül rızasiyle o topluluğa mensubolmak şek
linde fıfade edeceğimiz bir faktördür. 20 nci Yüz
yılda, hukuk ve sosyoloji ilmi bu ikinci faktöre 
önem veriyor. Ulusal topluluk halinde yaşıyan 
sosyal gruplarda ,«Gönül nzasiyle grup üyesi 
olma» faktörü ağır bastığı sürece dayanışma, 
beraber yaşama ve dışa karşı güçlü olma gücü, 
kuvveti artar. Halbuki, bizicn Doğulu vatandaş
larımıza, Güney - Doğulu vatandaşlarımıza uy
guladığımız politika, onları öz vatanlarına düş
man edecek bi'r politikadır. 

Arkadaşlar, bir vatandaşımıza anadilinden 
dolayı hor bakılır ayrı seci yapılırsa, o vatan
daşın bu topluluğa bağlı olması ihtimali gittik
çe zayıflar. 20 nci Yüzyılda, zorbalıkla, terör 
hareketleriyle millî birlik ve beraberlrMer yü
rütülmüyor, yürütülemiyor. Bundan ötürü, bu 
uygulanan politikanın tam tersinin uygulan
ması lâzımdır. Doğulu vatandaş, kendini öz va
tanında yabancı hissetmemelidir. Doğulu vatan
daş ayrı seci' yapılmadığını görmelidir ki, bu 
toprağa ve bu toprakta geçen yaşantısına V-J bu 
toprak üzerimdeki Devlete, ulusa dört elle sa
rılsın. Bu işi zorla yaptırmak mümkün değil
dir. Şfo eğer sabahın erken saatinde köyleri ba
sar, vatandaşa meydan dayağı attırır ve ko
mandolara, «Pis kuyruklu kunt; defol Barzani'-
nin uşağı» dedirtirseniz; o vatandaştan bu ulu
sa bağlılık isteme hakkını, kendi elinizle kay
bedersiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bunu söylet-
sek sana söyletiri; sen lâyıksın bu sıfata. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Yapılan müdahaleleri ve söz atmaları ciddiye 
almıyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Biz de seni 
ciddiye almıyoruz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Benim konuştuğum meselenin ciddiyetiyle ya
pılan müdahalelerin çocukça hafifliği, beni bun

lara cevap vermemeye ve fakat bu arada Baş
kam göreve çağırmaya zorluyor. 

Sayın milletvekilleri»; bugün Türkiye Orta -
Doğuda her an patlamaya müheyya olan bir böl
gede yaşıyor. Türkiye ̂ e iç badireler çıkarılmak
ta birtakım emperyalist kuvvetlerin menfaati 
bulunabilir. Politikayı yürütmekle sorumlu olan 
Hükümet ve Başbakanın bu noktayı gözden ka-
nrmaması lâzımdır. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Senin ak
lına ihtiyacımız yok, Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
"Bv. noktayı, eskiden beri uygulanan politikaya 
bakarak gözden kaçıracak olursak, aradan 50 
senenin geçmiş olduğu ve bu 50 senede bölge
mizde birçok değişiklikler vücuda gelmiş bulun
ması nedenyyle beklemediğimiz bir sonuçla kar
şılaşırız. 

İSMET BALOI (Tokat) — Bu vatan bölün
mez. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri; 

Doğu ve Güney - Doğu illerinde yaşıyan va
tandaşlarımızı, Anayasanın kendilerine tanıdı
ğı haklara tam sahip çıkmaları için donatmak, 
he"kekten önce bu Yüce Meclisin ve bu Yüce 
Meclis tarafından seçilmiş olan Hükümet ve 
Balkanının ödevidir. Bu ödevi hatırlatmak da 
ve bu ödevin yerine getirilmesini sağlamak da 
•hizl-eri.il ödevidir. Halbuki, bâzı konularda, bâzı 
politik konularda kararlar, Hükümetin dışında 
alınır, alınmaktadır. Görülmiyen kuvvetler, Hü
kümeti - deminden benî manzarasını çizdiğim -
terör politikasına doğru itelemektedirler. Ay
nı... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ne de
mek istediğini açıkla... 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Biras evvel ismini verdiğim gazeteler yaptıkları 
röportajlar sonunda, komando harekâtından 
Doğunun büyük toprak ağalarının memnun ol
duklarını dile getiriyorlar. Ziva, toprak ağala
rının ellerindeki silâhlara ilişilmemekte, toprak 
ağalarının beslediği eşjkiyaya ilişd'lmemektedir. 
Buna mukabil, fukara köylünün Doğuda yaşa
ma vasıtası olan silâhları ellerinden alınmakta
dır. Kaldı ki, 8 aylık bir arama - taramadan 
sonra ele geçirilen silâh miktarı hakikaten gü
lünçtür. 1 590 yani ateşli silâh ele geçirilmiş, 
185 aded de şiş, kama kabilinden kesici silâh 
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ele geçirilmiştir. Bunun yanında da 4 965 kişiı, 
•kanun kaçağı olarak yakalanmıştır. Ama bunun 
karşılığında acaba bu terör hareketiyle Güney -
Doğu ve Doğu illerimizde saçılmış olan nifak 
tohuımlarınm ağırlığının nice olduğu, Başbakan 
tarafından hesalbedilmiş midâr 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Nifak to
humunu sen saçıyorsun. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri; 

Tutulan yol, yol değildik. Hikmeti hükümet 
hikmeti Devlet politikası tarihe karışmalıdır. 
Oysa Türkiye'de hâlâ ve hâlâ, «Polis devleti» 
hüküm sürmektedir. Çünkü, gayrimesul olarak 
rapor tanzim eden makamlar mevcuttur. Bu 
raporlar, azbuçuk dünya ahvalini bi'lenler tara
fından ellerinin tersi sle kâğıt sepetine atılması 
lâzıtmıgelirken, itibar ve iltifat görmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 1957 yılında bir Kürt
çülük dâvası açıldı. Bu kürtçülük dâvası görü
lürken, dosyada Millî Emniyetin gizli bir de 
raporu çıktı. Hükümete hitaben yazılan bu ra
porda Millî Emniyet, Amerika ile ilişkilerimiz 
bakımından tam şu sırada bir kürtçülük ve ko
münistlik riıinin çıkarılmasında yarar olacağını 
öğütlüyordu. Bu Millî Emniyet raporu, bilâha-
ra basında da yayınlandı. O raporu uygulıyan, 
tezgâhlıyan iktidar Anayasayı çiğnemekten dev
rildi; yerine bambaşka bir ruhta Anayasa ya
pıldı. Ama ne çare ki, «Polis ijktidarı» nâmer'i, 
görülımiyen iktidarı hâlâ devam etmektedir ve 
g'ayrimer'j iktidar devam ettiği sürece, bu Ana
yasanın gerçek anlamda uygulanması mümkün 
olmıyacaktır. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Öyle olsa 
isiz olamazdınız. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Biz, Türkiye'de kendimizi bildiğimiz günden bu 
yana mücadele vererek, siyasi söz hakkımızı ka
bul ettirmişindir; kimseden lütuf ve atıfet gö
rerek deği'l. 

REPET SEZGİN (Çanakkale) — Öyle olsa 
oradan konuşamazdınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Sayın milletvekilleri; meselenieı iki yönü var : 
Birinci yönü, komando harekâtı, «toplu köy 

araması» adı altında yapılan ve köylüye, Orta -
Doğuda yaşıyan vatandaşımıza işkence niteliği' 
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taşıyan olayların Anayasa, hukuk dışı ve mev
zuat dışı oluşudur. 

Hükümetten, Başbakandan sormak isteriz. 
Benden sonra elbet konuşacaklardır, bu rapor
lar kendilerine de verilmiştir; gazeteleri kendi
leri de okumuşlardır. Kimim yakasına yapışıl
mıştır, kimden hesap sorulmuştur? Hattâ, Di
yarbakır Tıp Fakültesinde, başına sert bir ci
simle vurulduğundan ötürü, bu köylerin birin
de yaşıyan bür* vatandaşımız ölmüştür. Yine bu 
raporlar da, bir hami'le kadının çocuğunu dü
şürdüğü ve mütakıben kendisinin de gördüğü 
işkencelerden dolayı öldüğü kaydedilmektedir. 
Bunlar hakkında Hükümet nasıl bir muamele 
yapmıştır? 

Bizim bildiğimize göre, komando yetiştir
mek için açılmış özel okullarda, masum vatan 
evlâtlarına Güney - Doğuda ve Doğuda yaşıyan 
vatandaşlarımıza düşman gözüyle bakmaları tel
kin edilmektedir. (A. P. sıralarından, «Yalan 
bu yalan.», «Yalan söylüyorsun» sesleriı, gürül
tüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLÜ (Muğla Senatörü) — Yalan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Çünkü; gazeteciler komandolara, bu yaptıkları 
işlerin suç olduğunu söyledikleri zaman... (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Yalan bu 
Peylediğin senin, sahtekâr. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı müdahale etme
yiniz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Beyefen
di Sayın Başkan; bu a,dam orduya hakaret 
ediyor; Türk Ordusuna, millî ordumuza haka
ret ediyor. 

BAŞKAN — Müdâhale etmeyiniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Muğla Senatörü) — Komando Okulu
nun nerede olduğunu biliyor musunuz? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Benim öğrendiğime göre, Komando Okulu Yoz-
gait civarında imiş. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla Senatörü) — Yanlış, yalan söy
lüyorsun. (A. P. sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Yeri o kadar önemli değildir. Yeri nerede olur-
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sa olsun, yalnız söylediğim ve basında çıfemış 
haber önemlidir. 

Nitekim komandolara, gazeteciler; «Bu yap
tığınız suçtur» dedikleri zaman; komandolar 
kendilerini suçlu görmemekte ve «Bir vatan hiz
meti yapıyoruz.» demektedirler. Dayak atmak 
suretiyle, işkence yapmak suretiyle vatandaş
ların haysiyetlerini, onurlarını kıracak işlemler 
yapmak suretiyle yaptıkları girişimler, teşeb
büsler... Bunlar vatan hizmeti midir? Bir vatan
daşımızın vatandaşlığından şüphe etmeye kimin 
hakkı vardır Güney - Doğuda yaşıyan vatan
daşımıza; «Defolun Barzaninin köpekleri?» de
meye kimin hakkı vardır? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Köpek sen
sin. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Yalan 
söylüyorsun köpek. 

(A. P. sıralarından anlaşılmıyan şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Simidi Sayın Başkan müdahale etmediğine gö
re ben müdahale edeceğim. 

BAŞKAN — Ben ediyorum efendim, ama... 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Onun iğin şu, «Köpek» lâfını kullananlara kat
merlisini iade ediyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aybar, Sayın Aybar... 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Vazifenfci yapın Sayın Başkan, vazifenizi ya
pın. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, biliyorsunuz Mec
lisinizde sizin gensoru olarak getirdiğiniz konu 
ile ilg-Mi oraları temsil eden birçok milletvekil-
lerimiz vardır. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Var... Sana cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Tahmin ediyorum genel ola
rak reaksiyon bundan neşet etmektedir. 

Devam buyurun. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Başkanın müdahalesi hakikaten enteresan... (A. 
P. sıralarından gürültüler) Bayıldım doğrusu. 
«Doğulu milletvekillerti var; onlar susarken...» 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

«Sana söz düşmez bu konuda» demek ister, ama 

Başkana bir şeyi hatırlatayım; bilirler, (millet
vekilleri yalnız seçildikleri bölgenin değil, bü
tün yundun milletvekilleridir, bütün milletin 
milletvekilleridir. Doğulu bir milletvekili bu 
meseleleri Meclis Kürsüsüne getirmemâşse ben 
kendimi görevli addediyorum ve getiriyorum. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Milletve
killiği başka, senin sahtekârlığın başkadır. Do
ğudaki vatandaş sizin himayenize muhtaç değil
dir. Buna sahtekârlık derler. 

BAŞKAN —. Müdahale etmeyin. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Şimdi... Bakın daha hâlâ Başkan kendine dü
şen vazifeyi yapmamaktadır. 

BAŞKAN — Ne yapmamı istiyorsunuz Sa
yın Aybar? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Müdahale etmesine mâni olunuz. 

BAŞKAN — Ben beyanında sizin... 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Ceza verirsiniz dinlemiyorlarsa. 

BAŞKAN — Hâlâ müdahale ediyorsunuz ko
nuştuğum halde. Ben sizin seçildikten sonra bü
tün Türkiye'ye şâmil bir milletvekili olduğunu
zu veya olmadığınızı ifade etmedim. Reaksiyo
nun sebebini mahallieı seçtiği milletvekilleri bu
lunduğunu ve hâdisenin içinden gelmekte olduk
larını ifade ederek hassasiyeti buna bağladım. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Tüzüğe ay
kırı bir hareket işledim. Bana ceza verin ken
dimi müdafaa edeceğim. 

BAŞKAN —< Müdahale etmeyin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Müdahale 

etmiyorum. Sizi davet ediyorum. Gereken ceva
ba. vereceğim, savunmamı yapacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 

Sayın Başkan, bilmiyorum böyle talep üzerine 
ceza da dağıtacak mısınız? Yalnız şunu da söy-
liyeyim İM; gösterilen tepkileri tanzim etmek 
ve tepkilerin devamına nihayet vermek ödevS-
nizdir. 

BAŞKAN — Siz de lütfen gensorunuzu izah 
ediniz ve görevinizi siz de ifa ediniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, söylüyorum; Doğuda ve 
Güney - Doğu illerinde komando harekâtı ve 
toplu köy araması adı ile yürütülen harekât 
Anayasamızın 12 nci maddesine, Anayasamızın 
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vatandaşlık hakkını teminat altına alan 54 ncü 
maddesine, Anayasamızın mesken masuniyetini 
ve kişi masuniyetimi ifade eden 13 ncü ve 14 ncü 
maddelerine kesinlikle aykırıdır, üstelik de 
Türkiye'deki vatandaşlık (hukukunu ırk, dil, 
dün, mezlhep farkı gözetmeksizin mütalâa etmiş 
olan 54 ncü maddesinin ilham ettiği politikaya 
da tens düşmektedir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sen bu mem
lekete ters düşmüşsün. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 
Bütün bunlardan dolayı Başbakan hakkında 
gensoru açılmasına dair verdiğim önergeye ilti
fat edilmesinin dilerim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gruplar »adına efendim?. Grup
lar adına söz istiyen yok mu efendim? Buyu
run Sayın Küçüktepepmar. 

O. H. P. GRUPU ADINA MELİH KEMAL 
KÜÇÜKTEPEPINAR (Adana) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 
Doğu'da cereyan eden {komando ve askerî hare
kât dolayısıiyle Başbakan baklanda Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince gensoru açılması için 
verdiği önerge hakkında C. H. P. nin görüş ve 
dileklerini, temennilerini arz etmek üzere yük-
sejk huzurunuzda bulunuyorum. 

Bu vesile ile Yüce Meclis üyelerini Grupum 
adına saygı ile selâmlarım. 

Değeri arkadaşlarım, Anayasanın 89 ncu 
maddesi icrayı denetim müesseselerinden bir'iısi-
dir. Bu müessese ya siyasi parti grupları tara
fından harekete geçirilir veya milletvekilleri ta
rafından istimal edilebilir bir denetim yolu
dur. 

Sayın önerge sahibi Anayasanın bu kendisi
ne tanıdığı hakkı kullanarak bir konuyu Meclis 
huzuruna getirmiş ve önergesinde ve izahatın
da da belirttiği gibi, Başbakan hakkında gen
soru açılması talebinde bulunmuştur. 

Önergenin muhtevasını yüksek huzurlarınızı 
fazlaca işgal etmiş olmamak için kısaca iki nok
tada toplamak mümkündür. Bunlardan bir ta
nesi ; doğrudan doğruya yurdumuzun iç emniyet 
ve asayişini ilgilendiren iddialar ve sözlerdir. 
ikincisi daha da önemli: Yurdumuzun millî gü

venliği, hattâ bir parçasının bağımsızlığı ile il
gili iddialardan ibarettir. 

îç emniyet ve asayişle ilgili kısmında ısayın 
önerge sahibi; komando hareketlinin cereyan 
ettiği bölgelerde Doğulu vatandaşlarımıza 
maddi ve mânevi işkence yapılmakta olduğunu 
ve aynı samanda bir terör havası yaratılmak 
suretiyle o bölgedeki vatandaşlarımızın kor
ku içinde, baskı altında yaşamakta oldukları
nı ifade ediyor. Dolayısiyle hal böyle olunca 
Doğu'da yaşıyan vatandaşlarımızın Anayasa
mızda açıkça belirtilen temel hakları çiğnen
miş oluyor. 

Dış politikamızda; Doğu bölgemizde bulunan 
vatandaşlarımıza göz dağı verilmek suretiyle 
Orta - Doğu'da tehlikeler ve ciddî buhranların 
bulunduğu bir sırada emperyalistlere, Türkiye'
nin toprağında ve çıkarlarında gözü olanlara bu 
suretle fırsat verilmiş olabileceğinden bahset
mektedir. 

Birinci kısımda önerge sahibinin ileri sürdü
ğü iddiaları Meclis olarak, Grup olarak derhal 
reddetmeye, bir kenara atmaya imkân yok
tur. Eğer iddia edildiği gibi, gerçekten bu ha
reket sırasında maddî ve mânevi işkence ya
pılıyorsa, kanun kaçağı ve kaçak silâh arama
nın dışında o bölgenin evvelce selbedilmiş olan 
emniyet ve asayişini kanun ve Anayasa hudut
ları içinde temin etmenin dışında birtakım Ana
yasa dışı, hukuk dışı, kanun dışı baskılar, 
mânevi ve maddî işkenceler ve terör havası ya-
ratılıyorsıa bunun üzerinde ilgililerin hassa
siyetle ve önemle durması kadar tabiî bir şey 
yoktur. 

Ancak, C. H. P. olarak şunu itiraf etmeye 
mecburuz ki, bugüne kadar bu serd edilen iddi
alar hakkında kesin ve ciddî bir malûmata sa
hip değiliz. Gazete röportajlarına istinaden 
veya bir sorumsuz gençlik teşekkülü tarafın
dan hazırlanmış bir rapora istinaden bu Ana
yasa dışı, bu hukuk dıaı, gerçekten müsebbip
lerini on ağır cefalara ve sorumluluklara soka
cak b^. fiil ve hareketlere bir değer vermek ve 
bir neticeye varmak mürıkün olmadığı kanaa
tindeyiz. (A, P. sıralarından «Bravo» şeşleri) 
Gazetelerin nfrsîyatma istinaden Yüce Meclisin 
ivyeleri vs bütün Türk Milleti biliyor ki, Doğu
da senelerce bir emniyet ve asayiş problemi mev
cuttu. iler gün en ciddî ve tirajı en büyük olan 
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gazetelerimizde şekavet hâdiselerine, soygun hâ
diselerine, dağa adam kaldırma hâdiselerine o 
bölgede yaşryan vatandaşlarımızın can ve mal 
emniyetini selbeden, ortadan kaldıran hâdisele
re sık sık rastlanırdı. O zaman, ben gayet iyi 
hatırlarım; Doğu bölgemizin sakinlerinin ken
di can ve mal emniyetinden tedirgin olacak ka
dar emniyet ve asayişten mahrum olduklarını 
da gazeteler yazardı ve nitekim o zaman siya
si iktidar veya Hükümet bu müesseselere hal 
çaresi bulamamanın aczi içinde gösterilir ve o 
cenahtan ve o sebepten dolayı da yine burada 
Meclis soruşturmaları, gensorular talebedilirdi. 

Sayın arkadaşlarım, 
Gerçekçi olmak icabeder. Eğer memleketi

mizin bir bölgesinde kanun dışı, Anayasa dışı, 
emniyet ve asayişi ihlâl eden hukuk dışı bir hu
zursuzluk var ise, o huzursuzluğu telâfi etmek 
o anda görev başında bulunan Devlet yönetici
lerinin en tabiî görevidir. Bir taraftan Doğu 
bölgesinde asayişsizlik olduğu zaman vatandaşın 
can ve mal emniyeti bertaraf edildiği zanan, ız
rar edildiği zaman eğer görevli siyasi iktidar, 
onun Hükümeti ve dolayısiyle Devlet o bölgede
ki vatandaşlarımızın imdadına yetişmezse, ka
nun hâkimiyetim, .Devlet hâkimiyetini ikame 
etmezse o zaman Türkiye'de huzur ve sükûnun 
olmasına imkân yoktur. Türkiye'nin süratle 
bir anarşik ortama girmesi mukadderdir. Ama 
iktidarın demokratik hukuk Devleti nizamı için
de cereyan eden hukuk dışı, Anayasa dışı hâ
diseleri takibederken fariğ olaımyacağı, katiyen 
sırtını çeviremiyeceği bir hususu belirtmekte 
fayda vardır. O da; her halükârda hukuk, ka
nun ve Anayasa hudutları içinde kalmak .sure
tiyle vatandaşların mal, can emniyetini teinin 
etmek ve selbedilmiş olan emniyet ve asayişi ia
de etmektir. Yoksa önerge sahibinin gerek öner
gesinde ve gerek izahatında söylediği gibi; bir 
taraftan hukuk Devleti iddiasını ortaya atacak
sınız, hem de demokratik hukuk Devleti rejimi
ni tatbik edeceksiniz, bir taraftan eğer önerge 
sahibinin söyledikleri doğru ise, bunları hukuk 
ve Anayasa dışı tedbirlerle cnliyeeeksiniz.. Bu 
mümkün değildir. Zira Anayasamız vatandaşla
ra tanıdığı «Temel haklar ve ödevler» kısmında 
şahıs dokunulmazlığını, konut dokunulmazlığı
nı, mülkiyet hakkını en temel prensibolarak 
vaz'etmiştir. Yetkili hâkim kararı olmadıkça 
hiç kimsenin konutuna girilemez, hiç kimsenin 

üstü aranamaz ve eşyasına el konulamaz. O hal
de biz ciddî olarak malûmat sahibi olmadığımı
za göre, bunları şu anda değerlendirmek mev
kiinde de değiliz. 

Sayın milletvekilleri; Anamuhalefet Par
tisi, C. H. P. olarak su söylediğim, memlekette 
cereyan eden önemli hâdiselerden haberdar de-
ğilsek, bunu bugün Türkiye'de tatbik edilmekte 
olan demokratik rejimin Batılı ve ileri mânada 
bir seviyeye ve safhaya gelmemiş olması sebe
bine bağlamak lâzımgelir. (A. P. sıralarından 
«Aaa» sesleri) Dinleyiniz efendim. Zira, demok
ratik ileri ve medeni ülkelerde siyasi iktidar ve 
siyasi Hükümet kendisinin yetkisi altında olan, 
tasarrufu içinde olan meselelerde dahi önemli, 
ciddî yurt, ulus meselelerinde muhalefetle i>-
birliği yapar, muhalefeti ciddî meselelerden ha
berdar eder. ingiltere'de bu anane yiklerce so
nedir tatbik edilir. Onun için İngiltere demok
rasisi bir yazılı anayasası olmamasına rağmen 
dünyanın en iyi demokrasilerinden birisi olarak 
700 senedir devam eder. Bir taraftan siyasi ik
tidar olmayı, Hükümet olmayı, hikmeti Hükü
met anlayışı içinde telâkki edeceksiniz, hâdise
ler cereyan ettiği saman muhalefeti daha önce 
haberdar etmiyeceksiniz; bir taraftan da bu 
meselelerin konuşulmasının büyük ölçüde fay
dasına inanacaksınız.. Buna imkân yoktur. Eğer 
iktidar muhalefeti önemli memleket meselelerin
de haberdar ederse ve önemli sosyal, ekonomik, 
siyasal meselelerde, bilhassa memleketin emni
yet ve asayişini ilgilendiren meselelerde haber
dar ederse, muhalefetin de kendisine yardımcı 
olması ve birtakım millî meseleleri birlikte bir 
çözüm yoluna bağlamacı imkânı hâsıl olur. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Hangi iktidar
la yapacaksın bunu, bırak Allah aşkına. 

C. H. P. GRUPU ADINA MELİH EEMAL 
KÜÇOKTEPEPINAR (Devamla) — Turgut 
Beyefendi, bir şey mi söylediniz? 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal Bey reaksi
yon gösterdiler. Devam buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPü ADIITA MELİH EEMAL 
EÜÇÜKTEPEFINAR (Devamla) - - Ben tabi-
atim icabı hiçbir zaman objektif meselelerde 
partizan olmadım. (A, P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Alkışlamayın arkadaşlar, kati
yen. Ben hiçbir zaman Türk demokrasisini ya
kından ilgilendiren, Türk toplumunun hıızuru-
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nu, refahını, saadetini yalandan ilgilendiren me
selelerde partizan olmadım. Bütün arkadaşları
ma da bunu telkin ettim. Ama bir meselede 
mutlaka kötüleme politikası, yıkma politikası, 
anarşi politikasiyle beraber değilim arkadaşlar. 
(A. P. sıralarından «bravo» seslen, alkışlar.) 
Bu demokrasi yaşadığı zaman bana bağıran ar
kadaşım ancak milletvekili olabilir, bu demok
rasi yaşadığı zaman biz milletvekili olabiliriz, 
milleti temsil etmek şerefine nail oluruz. Ama 
bu demorkasi yaşamadığı zaman hiçbirimiz yo
kuz burada. O zaman bu demokrasiyi nasıl ya
şatırız? Bunun sorumluluğunu, ilâhi ve mukad
des duygusunu taşımayan insanın milletvekili 
olmaya hakkı yoktur. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri ve alkışlar.) 

Benim söylediğim şeyleri, Yüce Meclise arz 
ettiğim şeyleri yüzlerce seneden beri ileri mem
leketler tatbik etmişler. Birtakım demokratik 
ananeler teşekkül etmiş, millet muhalefeti ile, 
iktidarı ile birtakım millî meseleleri halletmiş, 
içerde ve dışarda itibarını, refahını ve saadeti
ni artırmak imkânını bulmuş. Artık bunları bi
zim yeniden icadetmemize, imal etmemize lüzum 
yok ki... Batıya bakarak, demokratik batı ülke
lerine bakarak bizim de burada birtakım dav
ranışlara, birtakım eylemlere sahibolmamız lâ-
zımgelir. Birbirimizi yemekten, birbirimizi yıp
ratmaktan rejime hiçbir fayda geleceğine inan
mıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sonra muhalefetin mil
lî meselelerden haberdar edilmesinin faydası, bil
hassa iktidarların emniyeti ve varbğı için geri 
kalmış ülkelerde çok önemlidir. Geri kalmış 
ülkelerde ekonomik ve sosyal problemler ve 
bundan doğan bunalımlar, sosyal ve ekonomik 
farklılaşmaların meydana getirdiği huzursuzluk
lar ve dengesizliklerden doğan meselelerde mu
halefetin fikrini almak, muhalefete malûmat 
vermek ve onu sorumluluğa iştirak ettirmek 
bizzat iktidarın menfaatine ve çıkarınadır. Geri 
kalmış ülkelerde rejimin adı demokrasi de olsa, 
iktidarlar seçimle de gelseler, o memleketlerin 
tabiatından doğan, niteliğinden doğan kısa sa
manda halledilmesi mümkün olmıyan ekonomik 
ve sosyal bunalımlar o iktidarları kısa zaman
da yıpratır, hattâ zaman zaman çok. müşkül 
durumlara sokar. O halde akıllı bir iktidar, ba
siretli bir iktidar büyük memleket meselelerin

de, önemli memleket meselelerinde sorumlulu
ğu muhalefetle paylaşmak akıllılığını ve basi
retini gösterir. Bu bakımdan, biz şu meselede 
malûmat sahibi olmadığımızı söylemekle iktida
rı da muaheze etmek durumunda kalıyoruz ve 
zaten açık delillerle kesin malûmat sahibi ol
madığımız için C. H. P. olarak bu önerge hak
kında bir grup kararı almadan huzurunuza gel
miş bulunuyoruz. Hükümetin vereceği izahata 
göre arkadaşlarımız oylarını serbestçe kullana
caklardır. 

Ancak Önerge sahibinin, arz ettiğim gibi, 
önergesinden ve gerekse verdiği izahattan bir
takım ciddî meselelerin, emniyet ve asayişi, va
tandaşın konut dokunulmazlığım, kişi dokunul
mazlığını ihlâl eden birtakım Anayasa ve hu
kuk dışı eylemlerin ve tasarrufların bulunabi
leceğine dair bizde bir şüphe hâsıl olmuştur. 
Onun için talebimiz şudur; Hükümet, isterse giz
li, isterse açık bir toplantıda Yüce Meclise Do
ğu'da cereyan eden hâdiseler hakkında geniş, 
teferruatlı malûmat vermelidir. 

Değerli arkadaşlarını; Türkiye'de bir rahat
sızlık vardır. Hâdiseler meydana geldiği za
man, bir taraf bunun gerici sağcılar tarafından 
tertibedilen hadiseler olduğunu iddia eder, di
ğer taraf hâdiselerin asıl müsebbiplerinin mev
hum veya gerçekçi komünisteler tarafından ter-
tibedildiğini iddia eder. Ama bu her iki iddia
nın dışında ve üstünde gerçeği bulmak zor de
ğildir, mümkündür. C. H. P. Grupu olarak ina
nıyoruz ki, bu hdiâselerin gerçek nedenleri üze
rinde iyice düşünmek ve hadiseler meydana gel
meden önce onun derin teşhisini yapmak, teda
visi usullerine ve tedbirlerine müracaat etmek 
lâzımdır. 

Doğu'da devamlı surette meydana gelen hu
zursuzluk, komando ve askerî hareketle bu ha
diselere müdahale etmek mecburiyeti bizce dış 
görünüşe, zikredilen dış sebeplere bağlanamaz. 
Doğu, memleketimizin en geri kalmış bölgele
rinden birisidir. Doğu'da vatandaşlar kendi 
aralarında ileri ve medeni anayasal hakların ço
ğunlukla hepsinden mahrumdur. Onun için Ana
yasamızın bütün yurdun kalkınmasını istihdaf 
eden hükümlerinin üstünde ve dışında Birinci 
Kalkınma Plânında Doğu'ya öncelik tanınmış
tır. Bu alman Meclis kararının İkinci Beş Yıl
lık Plânda da süratle yerine getirilmesi lâzım
dır kanaatindeyiz. 
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Doğu'yu hazursuzluktan kurtarmak için 
Anayasada yazılı olan temel ıslahat tedbirleri
nin biran önce yerine getirilmesi icabettiği ka
naatindeyiz. Bu tedbirler başlıca, toprak refor
mu, ondan da kanaatimize göre daha önemlisi 
geniş, derin, yaygın ve ciddî bir eğitim refor
mu, ondan sonra sağlık hizmetleri reformudur. 
Yani bugün pilot bölgelerde tatbik edilen sağ
lık sosyalizasyonunu genişletmek ve bütün Do
ğulu vatandaşlarımıza bunu teşmil etmek icabe-
der. 

Sayın arkadaşlar, bu temel reformlar yerine 
getirilmedikçe, bu temel ıslahat tedbirleri alın
madıkça Anayasamn vatandaşlara tanımış ol
duğu temel sosyal ve iktisadi haklar bir nevi 
göstermelik ve lüks olarak kalıyor. Türkiye'de 
yüzde 70 e yakın okuma - yazma bilmiyen va
tandaşımız var. Yalnız Doğu'da bu anketi ya
parsanız belki bu oran yüzde 80 - 90 a kadar 
çıkar. Şimdi Anayasada yazılı olan eğitim hak
kından istifade etmiyen, o hakkı elde edemiyen, 
kişiliğini geliştirmek, insanca yaşamak halikı
na sahibolmıyan insanın diğer bütün haklardan 
da mahrum kalacağı bedihidir. Onun için biz C. 
H. P. olarak eskiden beri tekrarladığımız bu te
mel reformların biran Önce yerine getirilmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Zaten bir Hükümet, bir siyasi iktidar eğer, 
normal güvenlik tedbirleri ile emniyet ve asa
yişi temin edemiyorsa, zaman zaman ve sık sık 
olağanüstü tedbirlere, zor tedbirlere, fevkalâde 
tedbirlere müracaat ediyorsa o zaman o Hükü
met aslında güçsüzdür, aslında za'fa uğramış 
Hükümet demektir ve bu tedbirler alınmadık
ça Hükümetin za'fı, siyasi iktidarın za'fı geniş
lemekte, büyümekte devam edecektir. O halde 
şimdiden daha ilerde, daha vahim birtakım sos
yal bunalımlara, ekonomik bunalımlara, bun
lardan doğacak siyasal bunalımlara, emniyet 
ve asayişi ihlâl edecek büyük hâdiselere mâni 
olmak istiyorsak, Anayasamızın bütün hükümle
rine sıkı sıkıya sarılmaya, Anayasamızın vatan
daşlarımıza, milletimize öngördüğü ekonomik ve 
sosyal tedbirleri süratle almaya mecburuz. Hâ
diselere sırtını çevirerek, hadiselerin temelinde 
yatan önemli nedenlerden tegafül ederek, hadi
selerde zor kullanmaya mecbur kaldıktan sonra 
onun adına demokratik Hükümet tarzı demek 
mümkün olmaz. 

O halde, C. H. P. olarak,biz bu sosyal ve si
yasal bunalımların nedenini Anayasanın bir tür
lü yerine getirilemiyen sosyal ve ekonomik ısla
hat tedbirlerinin biran önce alınmamasında 
buluyoruz. Bu müzakerelerin daha salim bir so
nuca varması için, konuşmamın başında arz et
tiğim gibi, Hükümetin gizli veya açık bir top
lantıda Yüce Meclise teferruata izahat vermesi
ni temenni eder, Yüce Meclisi saygiyle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Turnan Feyzioğlu, buyurun etendim. 

O. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZtOĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşla
rım, T. t. P. Milletvekili Sayın Mehmet AÜ 
Aybar'm önergesi üzerinde Güven Partisi Gru-
punun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Gensoru, Hükümeti denetleme yollarından 
biridir ve «onunda Hükümete güven oyu ve-
rilip verilmemesi söz konusu olur. Sözterianin 
başında hemen belirteyim ki, Grupumuz bu
günkü Hükümetin, gerek iktisadi akında, ge
rek kanun hâkimiyetini sağlama ve huzuru 
temin etme bakımından başarılı ve yeterli 
bir Hükümet olduğu inancında değildir. Gru
pumuz, bu Hükümetin kuruluşundan bağlı
yarak, çeşitli vesilelerle; bütçe oylamasında ve 
başka müzakerelerde Hükümet hakkındaki te
mel görüşünü ve tutumunu bu kürsüde açık
ça ifade etmiştir. 

Güven Partisi Grupu, Hükümetin Doğu -
Anadolu'da takilbettiği politikanın, genellikle 
gelişmeye muhtaç bölgelerin kalkınması için 
takibettiği politikanın da yeterli olduğu inan
cında değildir; hattâ bu politikada birçok ha
talar bulunduğunu bilmektedir ve bu kürsüde 
birçok vesilelerle Hükümetin politikasındaki 
bu hataları dile getirmiştir. 

Bu kürsüde biraz önce birçbk konuların 
ilk defa huzurunuzda söylendiği ifade edil
di. Gerçek bu değildir. Hakikatte Doğu -Ana
dolu'nun ıstırabı, asayişle ilgili konular ve 
bu asayiş konularında takübedilen tutumun 
zaman zaman ortaya çıkardığı meseleler ou 
kürsüye çok daha önce; İçişleri Bakanlığı 
bütçesi vesilesiyle, asayiş konusunda Grup 
BaşkanvekilıimizİTi yapmış olduğu bir konuş
mayla ve başka vesilelerle getirilmiş ve Hü-
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kümete gerekli tenlriıdler ve uyarmalar tev
cih edilmiştir. 

Ancak değerli arkadaşlarım, bugün konu
şulmakta olan önergeyi, bu önergenin ardın
daki asıl maksatlardan, önerge sahibinin tem
sil ettiği herkesçe bilinen siyais görüşlerden, 
hulâsa; güttüğü asıl hedeften ayırmak müm
kün olmadığı da aşikârdır. 

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bir bütündür. Açıkça belirtelim Ki, 
bu ilkeyi, Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle 
bölünmezliği ilkesini hiçe sayan her bölücü ce
reyan, yalnız Anayasa dışı olmakla kalmaz, 
Doğudan Batıya bütün mileltimizin en yüce 
menfaatleriyle de çatışma haline girer. 

Aşın solcu veya ırkçı faşist kışkırtmalarla, 
haksız ayırımlar veya ters tutumlarla bu 
aziz vatanda aynı bayrak altında eşit vatan-
dişlık haklarına sahübolarak yaşamış olan ve 
böyle yaşamak isteyen insanlar arasına ay
rılık tdhumları yaymaya çalışanlar Türk 
Milletinin dostu olamazlar. (G. P. sıraların
dan «IBravo» sesleri ve alkışlar.) 

Doğu - Anadolu'nun vatana ve millî bütün
lüğe bağlı, meşru Devlet otoritesine ve ka
nunlara saygılı, ahlâki ve mânevi değerlere 
sahip mert ve yiğit evlâtları Türk Devleti
nin yüce menfaatlerine aykırı tutum ve dav
ranışların karsısmdadırlar. Herkesten önce 
karsısmdadırlar. Vatanımıza Doğudan ve Ba
tıdan gelen her tehlike karşısında kader ve 
ıgönül birliği içinde aynı bayrak altında yan-
yana mücadele vermiş olan ve yine dıştan 
gelecek her tehlikeye karşı yanyana müca
dele verme azminde, kararında olan vatanper
ver insanları bu vatanın öz evlâtlarını bir
birinden ayırmaya kalkışmak, kızıl emper
yalizmin veya kapitalist emperyalizmin işine 
yanyaJbilir; fakat bu vatanda yaşıyan insan
ların hiçbirinin işine yaramaz, hepsinin aley
hinde olur ve hepsine büyük ıstıraplar ve 
felâketler getirir. (A. P. G. P. sıralarından al
kışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Doğu - Anadolu ve 
Doğu - Anadolu'yla beraber yurdumuzun bâzı 
başka bölgeleri iktisadi, sosyal ve kültürel ba
kımdan hızla kalkınmaya muhtaçtır. Bu gerçe
ği inkâr ötmek, görmezlikten gelmek mümkün 
olmaz. Tarihî sebeplerle, kısmen de geçmiş ik-
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tidarlarm uzun süren hata ve ihmalleriyle ıstı
raplara sürüklenen bu bölgenin ve gelişmeye 
muhtaç başka yurt bölgelerinin süratle kalkın
ması bizim değişmez davamızdır. Grup olarak 
bu konuda Yüce Meclise birçok teklifler ver
dik, önergeler verdik; bu konuda bir kanun 
teklifimiz, hemen iftiharla ifade edeyim ki, her 
siyasi partiye mensup muhterem arkadaşları
mızın oybirliğiyle Meclisimizin birçok komis
yonlarında kabul edilmiştir ve son Komisyonda 
sıra beklemektedir. 

Hiç şüphe yok ki, Doğu - Anadolu'muz şid
dete değil, şefkate muhtaçtır; samimî ilgiye 
muhtaçtır. Bu konuda, Meclis müzakereleri sı
rasında, son bütçe müzakereleri sırasında Gü
ven Partisi Grupu adına yapılmış olan konuş
maları, uyarmaları, sözcülerimizin beyanlarını 
tekrar edecek değilim. Yalnız hemen ifade ede
yim ki, asayişi teminle görevli olan kuvvetlere 
bu bölgede önemli görevler düşmektedir ve bu 
görevler yapılırken Anayasa ve kanunlara uy
gun davranılması, suçlu insanlarla masum küt
lelerin dikkatle ayrılması, vatandaşlara eşit 
muamele ve şefkatli muamele yapılması Güven 
Partisi Grupunun bugün değil, öteden beri ıs
rarla savunduğu bir görüştür. Bu görüşümüzü 
bugün de bir defa daha tekrar etmek isterim. 

Tarih boyunca vatanseverlik ve millet bü
tünlüğüne bağlılık imtihanını vermiş olan bu 
bölge halkının toptan itham edilmesi ve bir 
avuç aşırı solcunun, birkaç maceracının bölge
de nefretle karşılanan kışkırtmalarının bölge 
halkına mal edilmesi haksızlıkların en büyüğü 
olur. Tıpkı bunun gibi, asayiş kuvvetlerinin ve 
Devlet kuvvetlerinin topyekûn kötülenmesi de 
aynı ölçüde haksız olur; millî menfaatlere ay
kırı olur, zararlı olur. 

Güven Partisi olarak, Doğu Anadolu'da asa
yiş meselesi ve kanun kuvvetlerinin işleyiş tar
zı dâhil, bu bölgemizin bütün meselelerinin mil
lî bütünlük ve millî menfaat açısından ele alı
nır samimiyetle incelenmesi görüşünü savunuyo
ruz. Bu yolda bugüne kadar yapmış olduğumuz 
çalışmalara bundan sonra da devam etmek ka
rarındayız. Gerekirse yeni önergeler getirmek 
suretiyle millî menfaatlere ve yurdumuzun bu 
çilekeş bölgesinin menfaatlerine en uygun şe
kilde bu meselelerin halline yardımcı olmaya 
çalışacağız. 

674 — 



M. Meclisi B : 134 27 . 7 . 1970 O : 1 

Fakat bugün gündemde bulunan önergede 
millî bütünlüğe, Devlet bütünlüğüne açıkça 
karşı olan bir zihniyet g-öze çarpmaktadır. Bu 
önergenin ardında yatan zihniyeti biz çok iyi 
biliyor ve tanıyoruz. Her tahrike başvurularak 
millet bütünlüğünün parçalanması aşırı solu 
değişmez hedefidir ve yalnız Türkiye'de değil, 
her memlekette takibettikleri stratejinin, tak
tiğin değişmez bir parçasıdır. Aşın solun bö
lücü yayınları ortadadır, bunları huzurunuzda 
ne tekrarlıyacağım, ne de teferruatla buraya 
getireceğim; bunların tekrarında millî menfaat 
bakımımdan fayda germediğim için bu kürsüye 
getirmiyorum. Yoksa aşırı solun ne ölçüde yı
kıcı, ne ölçüde zararlı, ne ölçüde kışkırtıcı bir
takım faaliyetler içinde olduğu bu konularla 
biraz ilgilenen herkesçe bilinmektedir. 

Türk vatanında yeni bir Vietnam, yeni bir 
Kore yaratmak istiyen komünist kışkırtıcıların 
veya kapitalist emperyalistlerin oyunlarına âlet 
olmak milletimizi felakete götürür. Bunların 
hepsine karşı uyanık olmak zorundayız. Türk 
vatanı üzerinde bugün bu çeşit emeller beslen
diği çırılçıplak ortadadır. Tarih boyunca yanya-
na yaşamış ve mücadele etmiş olan insanları 
Rusya ve Amerika hesabına öz vatanlarında 
bir iç savaşa sürüklemek istiyenlerin karşısın
da, Doğudan Batıya bütün milletimiz uyanık 
olmak mecburiyetindedir ve sizi bölgeyi çok 
dolaşmış, yakından tanıyan bir insan olarak te
min ederim ki, bölgenin mert, asil insanları, 
dış isltilâ 'Doğudan gelsin Batıdan gelsin, da
ima göğsünü siper etmiş olan vatansever in
sanları bu çeşit emperyalist emellerin karşısın
da aynı duygular içindedirler. Bundan şüphe 
etmemek lâzımdır. Haksız ithamlardan, müba
lâğalı teşhislerden uzak olarak bir avuç solcu
nun veya ırkçı faşistin kışkırtmasiyle Türk 
Milletinin bütününün hissiyatını ve davranışı
nı karıştırmamak gerekir. 

Güven Partisi Doğunun dertlerini çözmek, 
ıstıraplarını gidermek gerektiği inancındadır. 
Biraz önce müzakeresine başlanan önergenin 
andında yatan zihniyet ise, bu dertleri sömü-
rerek Doğunun başına felâketler getirecek bir 
zihniyettir. (G. P. sıralarından alkışlar.) 

T. 1. P. li milletvekilinin asıl maksatları, bu 
önerge vesilesiyle milletimizi bölüp parçalama
yı ve iç kavgaları körüklemeyi hedef tutan 

propagandacı kışkırtmaları bu kürsüye bir de
fa daha getirmektir. (G. P. ve A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bir gerçeği kafamıza 
iyice nakledelim: Aşırı sol Doğunun da dostu 
olmaz, Batının da dostu olmaz. Aşırı sol millet 
bütünlüğünün düşmanıdır; aşın sol huzurun 
düşmanıdır; aşırı sol her yerde ve her bölgede 
memleketin hangi köşesi olursa olsun bir ger
ginlik emaresi varsa bu gerginliği biraz daha ar
tırma çabasındadır. Bir yerde bir istismar imkânı 
varsa, bu istismarın peşindedir. İç kavgaları 
körükliyerek aradığı rejimi, baskı ve zulüm dü
zenini kısa yoldan getirmenin tertipleri ve he
sapları içindedir. Onun için her çatışma, her 
gerginlik sadece asıl hedeflerine varmak için 
kullanılacak ve istismar edilecek bir vasıtadan 
ibarettir. Bunun kitaplar dolusu, makaleler do
lusu edebiyatını yapmışlardır; nasıl istismar 
edileceğini, ne şekilde istismar etmıek gerekti
ğini söylemişlerdir. Kendi ideolojilerine uysun 
veya uymasın, her iç gerginliğin, kendi termi
nolojilerinde iç tenakuzun istismarı suretiyle 
hedefe varılabileceğini durmadan izah eder ve 
öğretir dururlar. Aşırı solun bu alanda bek
lediği şey de budur, uğraşması da bunlan iba
rettir. Buna çok iyi teşhis koymak icaibeder. 

Doğunun gerçek meselelerini; iktisadi, kül
türel, sosyal kalkınma dâvalarını, ihmal edilmiş 
Doğunun süratle yükselmesi ve ilerlemesi için 
alınması gerekli olan nasıl tedbirleri devamlı 
olarak bu Meclise getirdik ve getirmeye devam 
edeceğiz. Yalnız, millet bütünlüğünü parçala
yıcı kışkırtmaların hiçbir zaman yanında olma
dık, bu çeşit kışkırtmaların yanında olmıyaca-
ğız. 

Aşırı solun maksadına dolaylı şekilde de ol
sa yardımcı olmamak, aşırı solun kışkırtmaları
na bir yeni zemin daha hazırlamamak için gru-
pumuz bu önergeye katılmamak kararı vermiş
tir. Bu vesileyle her türlü kanunsuz, şefkatsiz 
mübalâğalı davranışları önlemenin de Hükü
met için hayati derecede önemli bir görev ol
duğunu hatırlatmayı vazife sayıyor ve Yüce 
Meclisi saygiyle selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim. (G. P. ve A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ömer 
Faruk Sanaç, buyurun. 
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A. P. GRUFU ABINA ÖMER FARUK SA-
NAÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
ısayın üyeleri; 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, 
'Doğu illerimizde Anayasanın temel hükümleri 
(hiçe sayılarak yürütülen komando harekâtı ve 
bu yolda verdiği gensoru önergesi dolayısiyle 
huzurunuza çıkmış bulunuyiorum. Adalet Par
tisinin görüşünü arza çalışacağım. 

Sözlerime başlarken, Milî iradenin temsil
cisi bulunan Yüksek Heyetinizin üyeleri olan 
sayın Milletvekili arkadaşlarımızın ve Anaya
sanın vazgeçilmez unsuru olan parti grupları
nın, icra organının çalışmaları hakkında ten-
fcid ve murakabe hak ve vazifelerini kullanma
ları şüphesiz yine Anayasamızın bahşettiği bir 
haktır. Hür demokratik Hukuk Devleti anla
yışı içerisinde bulunan Hükümetimizin Yüksek 
Huzurunuzda türlü sebep ve vesilelerle birçok 
defa hesap verdiği bir vakıadır. 

Şimdi, Anayasamızın 89 ncu maddesine 
dayanılarak verilen bu gensoru önergesinin 
mahiyet ve esasları üzerinde kısaca duralım. 

sayın arkadaşımız ve siyasi parti gruptunuz 
Hükümet hakkında yine Anayasamızın aynı 
maddesine dayanarak, vatandaşın mal ve can 
emniyetinin sağlanamadığından bahsile ve za
bıta kuvvetlerinin kanunların kendilerine ver
diği görev ve yetkiyi lâyikıveçbile kullanmadı
ğı, ihmal gösterdiği gerekçesiiyle başka bir gen
soru vermiş olabilsin. 

Yüksek malûmunuiz veçhile, her şeyden ev
vel kamu düzeni ile ilgili olarak ve genel asa
yiş konusunda Hükümet kendisine yüklenen 
görevi de aynı derecede ve eksiksiz olarak 
yerine getirmek mecburiyeti altındadır. Çün
kü Hükümetin bu yoldaki faaliyeti ve icraa/tı 
yine Yüksek Heyetinizin kanunlarla kendisine 
yüklediği görevlerin tabiî sonucu ve icabıdır. 
Bütün siyasi partilerin iktidara gelerek mem
lekete hizmet anahedefleri olduğuna göre, de
nebilir ki, hemen hepsinin seçim beyanname
sinde asayişle ilgili taahhütleri mevcuttur. Bil
hassa muhalafet partilerinin asayişle alakalı 
muhtelif şekil ve mahiyette tenkidlerine şahit 
bulunmuşuzdur ve çok defa bu tenMdler bahis 
konusu bölgelere hasrolunmuştur. Gerçekten, 
Hükümet yurdun her köşesinde, Anayaisamı-
ızm vatandaşa tanıdığı mal, can emniyeti ve 
diğer bilcümle hakların ve kamu düzeninin ko
runmasında kendisine düşen ve kanunlardan 
doğan hak ve yetkiyi kanun çerçevesinde kul
lanarak millî birlik ve toplum huzurunu sağh-
yaJbilmekte ise, bundan ancak memnun olmak 
gerekir. 

Şimdi burada meselenin esası, icranın ken
disine verilen görevin ifasında kanunların yet
ki hududunu aşıp aşmadığını incelemek ve 
tesbi't etmekten ibarettir. İdarenin her türlü 
hizmet ifasında ilgili memurların kendine dü
şen hizmetlerde kanun çerçevesinde hareket et
meleri de tabiî bir icabıdır. Bu görevleri ifa 
sırasında kanunlara aykırı hareketleri halinde 
sorumluluk altına girmeleri gene kanunlarımı
zın âmir hükmü icabıdır. İdarede hizmetlerin 
ifa/sı sırasında münferit hâdiseler olarak ve 
şahsi mahiyette kanuna aykırı fiiller her sa
hada ve her zaman olagelmiştir. Bu hareketler 
de kanunların hükmü gereğince muameleye tabi 
tutulmuştur. 

Sayın milletvekilleri; hukuk devleti anla
yışı içerisinde her vesile ile Yüksek Huzurunuz-

önergede Anayasanın temel hükümlerinin 
hiçe sayılarak yürütülmekte olan komando 
harekâtından bahsolunmaktadır. Bu ifade, ge
rek muhteva ve gerekse hukukî mahiyeti iti
bariyle vazıh değildir. Şöyle ki; Hukuk Dev
leti, mütekabil ve birbirleriyle hudutlu bir hak
lar manzumesi ve sistemi anlayışlıdır. Vatan
daşa tanınan haklar karşısında yüklenilen bir
takım mükellefiyetler de vardır. Bunun gibi, 
Hükümetlin de yetkileri karşısında sorumlulu
ğu mevcuttur. Simidi burada Hükümetin so
rumluluğu üzerinde dururken her nedense yet
ki ve görevleri âdeta unutulmuş görülüyor. 

Bahis konusu komando teşkilâtının kanuni 
yetkilerle kurulan zabıta kuvvetlerinden iba
ret bulunduğu Yüksek Malûmunuzdur. Ka
nunlarımız, dolayısiyle Millî İradenin temsil
cisi bulunan Yüksek Meclisiniz bu kuvvetlere 
memleketimizin asayiş ve güvenliği ile ilgili 
birtakım görev ve hizmetlerin ifasını emretmiş
tir. Bu hizmetlerin bütün şümulü ile ifası gö
revli idare için de şüphesiz bir yük ve sorum-
Muk doğurur. İcra organı şu veya bu sebep 
ve bahanelerle görevini yapmaktan kaçınamaiz 
ve ihmal gösteremez. Gerçekten böyle bir du
rum karşısında çok mümkündür ki, başka bir 
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da hesap vermeye amade bulunan ve bu hesabı 
çok defa vererek kıymetli tasvibinizle güven 
oyu alan Hükümetimizin bu defa da, aynı hu
kuk devleti ve kanun anlayışı içerisinde hesap 
vernıeMe olduğunu memnuniyetle görmekte
yiz. A. P. grupu olarak kanun hâMmiyetinin 
demokratik hukuk devletti anlayışı içerisinde 
bütün şümulü ile tatbik olunması canı gönül
den arzumuzdur. Kanun dışı hareketleri hiç
bir zaman taısvibetme düşüncesinde değiliz ve 
olmıyacağız da. Eğer Hükümetimiz, yukarda 
da ifade ettiğimiz gibi, her bakımdan kanun
larımızın kendisine bahşettiği hak ve imkânları 
adalet ve hak kavramı çerçevesinde vatan
daşa hizmet yolunda, vatandaş ve onun bağlı 
bulunduğu toplum düzeni lehine kullanıyorsa 
her zaman A. P. Grupumuzun destek ve güveni-
De mazhar olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; ümidediyoruz ki, Yük
sek Heyetiniz de bu samimî hissiyatımızı pay
laşmaktasınız. Gerçekten, vatandaş olarak her 
biriımiain, dolayısiyle Türk Devleti camiasına 
dâhil müesseseler olarak her birisinin menfaati 
bu memlekette kanunlara saygılı, âdil ve ulvî 
hizmet şian içinde güçlü ve istikrarlı bir Hü
kümete sahip bulunmaktadır. Aksi takdirde 
her birimizin Anayasadan ve kanunlardan do
ğan hak ve menfaatleri, dolayısiyle anarşi ha
vası içinde ekonomik istikrar ve güvenin bo
zulması hepimizin müşterek menfaatlerini ayak 
altına düşürecek ve bu menfaatler haleldar ola
caktır. Bu vesile ile bugün Yüce Devletimiz 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, müesseseleri
miz ve hepsinin temeli olan Aziz Türk Milleti
nin karşı karşıya bulunduğu çok ciddî bir ko- I 
nuya tekrar temas etmeden geçemiyeceğim. 

Bu konu; topyekûn millî birlik, varlık ve 
bekamızla doğrudan doğruya ve temelden ilgili 
bulunan huzur konusudur. Nasıl ki, Yüksek 
Huzurunuzda Hükümeti Anayasanın hüküm
lerine göre sigaya çekiyoruz, Hükümetin yet
kilerini kanun çerçevesinde ve ölçüsünde yapıp 
yapmadığının hesabını soruyoruz; buna kar
şılık olarak her şeyin üstünde müştereken ka
bul buyuracağınız üstün millî menfaatlerimizin 
ı uhaf aza ve idamesinde de hepimize düşen 
müşterek şeref hizmetleri vardır. Millî irade
nin değerli temsilcileri olan siyasi gruplar ve 
sayın milletvekili arkadaşlarımızın bu müşte- | 
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i rek hedef içerisinde, müşterek anlayış içerisin
de olduklarını ümidediyoruz. Toplum hayatı
mızı, ekonomik ve sosyal bünyemizi, dolayısiy
le vatandaşlarımızın her birinin hak ve men
faatlerini zedeliyen ve tehlikeye sokan anarşi 
hareketlerini elbirliği ile önlemek suretiyle 
huzursuzluğu gidermek şüphesiz müşterek va
zifemizdir. Sokaklara dökülen her türlü kanun 
dşı ve zora dayanan hareketlerin aslında kim
seye faydası yoktur ve olamaz. Vatandaşlar 
arasında coğrafî bir sebepten, Batılı ve Doğulu 
tefrikini yapmak elbette millî birlik ve huzuru
muzu zedelemektedir. 

i Şimdi burada asayiş ve zabıta kuvvetlerinin 
vazife ifası sırasında ona karşı çıkan kanun 
dışı ve zorba hareketlerini hiç kimsenin tas-
vibedeceğine ihtimal vermiyoruz. Ama bürta-
kım üstü kapalı hareket ve ard düşüncelerle 
bu hareketlerin teşvikçiliğini yapmak, demok
ratik hukuk devleti, millî güvenlik ve"bağım
sızlığımızın azimkar bekçisi olan köylüsü, işçisi, 
esnafı, başka bir ifade ile, topyekûn milliyetçi 
Aziz Türk halkının çok kahir ekseriyetinin asla 
bu hareketler gözünden kaçmamaktadır. Bugün 
memnuniyetle müşahade ettik ki, Aziz Milleti
mizin nigâhbanı olan Yüce Meclisiniz bu şe
refli vazifeyi, bu millî birlik heyecan ve ruhu
nu bütün şümulü ile teabit ve şahlandırmış 
oldu. Çok kıymetli parti grupu sözcüsü ar
kadaşlarımız, grupları adına yaptıkları konuş
malarda hakikaten aziz milletimize inşirah ve
rici, ümit verici görüşmelerde bulundular. 

Evet arkadaşlar; arltık birgün, bir noktada 
bir faslı müşterekte bulunmak mecburiyetinde
yiz, buluşmak mecburiyetindeyiz. Yıkılacak 
çatı, ayağınızın altından gidecek vatan topra
ğı, parçalanacak aziz millet, ikiye üçe parçala
nacak bu milletin ıstırabı, vebali hepinizin 
boynuna olacaktır. Büyük bir iftihar duyuyo
rum, büyük bir heyecan duyuyorum; çok kıy
metli parti gruplarının Doğu bölgesinin çile
keş halkının nâçiz bir temsilcisi olarak, bütün 
parti gruplarının burada bu heyecanlı beyan
ları, bu hakikaten realist ve objektif beyan
ları, tehlikeyi, bütün milletin varlığını, benliği
ni, şeref ve talihini yıkacak sol tehlikesini gö
rerek, anarşiye prim vermeme yolundaki kıy
metli görüşlerini şükranla karşılıyorum ve ifa-
df ediyorum bahtiyarlık duyarak. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 
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Belki bu hususlara temas etme lüzumunu 
yazımda görmemiştim; fakat maalesef görül
dü ki, Saym Feyzioğlu arkadaşımızın da bu
yurdukları gibi, artık bu ateş bacayı almıştır, 
aşmaktadır. Bu gibi yanlış yola sapanlara şüp
hesiz aziz milletimiz çok büyük kâJhir ekseri
yeti ile kale gibi cevap verme azim ve kara
rındadır. Bizim de iftihar duyduğumuz budur. 
Çünkü asırlarca büyük devletler kuran Türk 
Milletli birkaç anarşistin biperva oyunları kar
şısında elbette ki, ayak altına düşmiyecektir, 
şeref ve haysiyetini, varlık ve birliğini koru
masını bilecektir. 

Çok sayın arkadaşlarım.; biz A. P. Grupu 
olarak memlekete lâyıkı veçhile hizmet etme
nin, edebilmenin bir huzur ve sükun vasatı 
içerisinde mümkün olabileceğine inanmış bulu
nuyoruz. Bu samimi inancımızı muhafaza ve 
idame kararındayız da. Bu kanaatimize rağ
men, memleketimizin ve milletiimizin huzurunu 
bozmak istiyenlere de, söyliyebilecek sözleri-
<m'iz vardır. Biz, hiç bir zaman huzursuzluk, 
'karışıklık, memleketimizin sosyal ve ekonomik 
düzenini bozucu ve yıkıcı hareketlerden fay
dalanmak arzusunda olamayız. Bu durumun 
şiddetle karşısındayız; ama bugünkü münferit 
'hâdiseler üzerine Hükümetin düşürülmesini 
istiyenlerin, sadece geçmiş tarihimizdeki em
sali hâdiseleri hatırlamaları kâfi gelecektir. Biz, 
bu acı hatıraları tazelemek, küllenmiş ateşleri 
körüklemek arzu ve niyetinde asla değiliz. Bü
tün bu geçmişin vatandaş vicdanında makesi 
vardır. 

Yüce Meclisin çok sayın üyeleri, bir hususu 
burada tekraren ve ehemmiyetle ifade etmek 
isteriz: Elbette biz A. P. Grupu ve iktidarı ola
rak, memleketimizin her köşesine ve üzüntü ile 
belirtelim ki, geri kalmış bir ülke olan Türkiye-
mrizin çok geri kalmış ve ihmal edilmiş bir kö
şesi olan Dûğu Bölgesine geçmiş zamanlara na
zaran Hükümetimizin plân ve programlarında 
tesbit eylediği veçhile, bölgeler arası ekonomik 
ve sosyal dengesizliği samimâne giderebilmek 
arzusu ile lâyık olduğu derecede ehemmiyet 
verme ve hizmet götürme kararındayız. 

Doğu ve Güney - Doğu bölgesinin asayiş 
durumunun ancak bu normal ekonomik, sos
yal ve kültürel tedbirlerle, arzulanan hedefe 
ulaşabileceğine inanmaktayız. Ancak, o zaman, 

uzun yıllar yol, hastane, okul, çalışılabilecek 
işyerlerinden mahrum, gayet mahdudolan bir 
avuç mahsulünü, canlı hayvanını değer paha
sına satmak imkânı bulamıyan bu çilekeş böl
geler balkına hizmetlerin daha fazlasını götü
ren iktidarlara elbette minnet ve şükran du
yulacak, asayiş ve zabıta kuvvetlerinin belki 
de yakın bir gelecekte bu bölgelerde yapabile
cekleri çok fazla bir hizmet kalmıyacaktır. Ha
kiki dert buradadır, meselenin çözüm noktası 
buradadır. 

Yüce Meclisin çok sayın üyeleri, gensoru do-
layBiyle Yüksek Huzurunuzda Hükümet ge
rekli açıMamaları yapacaktır. A. P. Grupu 
olarak tekrar açıkça ifade edelim ki, her türlü 
hukuk ve kanun dışı hareketin asla tasvipcisi 
'olamayız. Gensorunun taallûk ettiği hususlara 
ait Hükümet gerekli incelemeleri ve tesbiti 
yapmaktadır. Yüce Heyetinizin Anayasa ve ka
nunlarımızın vatandaşlara bahşettiği mal ve can 
emniyeti, seyahat hürriyeti, korkusuz yaşama; 
hulâsa, mânevi ve maddi mânada haysiyetli 
bir vatandaş sıfatı ile yaşayabilme haklarının 
gerektirdiği millî birlik ruhu ve huzuru içeri
sinde rahat yaşanabilen bir memleketi elbet
te arzulamak ve yaşatmak kararı içinde bulun
duğunuzdan asla §üphe edemem. 

Aynı karar ve sorumluluk duygusu içinde 
bulunan ve bu yolda binbir zorluğa rağmen ça
lışan Hükümetin de, mevcut şartlar muvacehe
sinde sorumluluğunu gerektirecek kâfi delil bu
lunmamaktadır. Mehmet Ali Aybar'ın kaynağı 
belli olmıyan, sol cebinden çıkarıp, mukaddes 
kürsüye kadar getirip, burada bir değer imiş 
gibi ortaya koyduğu mektuplar, bir iktidarı, 
bir Hükümeti düşürmek için kâfi deliller değil
dir, arkadaşlar.. Bu Hükümet A. P. Hükümeti 
olur, C. H. P. Hükümeti olur, G. P. Hükümeti 
olur. Her halde T. t. P. Hükümeti ol
maz; ama bir Hükümetin düşmesinin, bir Hü
kümet Bütçesinin üç ay geç kalmasının bu 
aziz miUete, kalkınmaya mecbur ve mahkûm 
bulunan bu millete nelere mal olduğunu yük
sek takdirlerinize arz ederim. Bu itibarla, ba
his konusu delillerin takdirini Yüce Heyetini
zin şu beliren, şu şahlanan müşterek vicda
nına, takdirine arz ©der, A. P. Grupu adına 
Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Haldun 
Menteşeoğlu, buyurun. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (C. S. Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Mehmet Ali Ay-
bar'm önergesinde mevcut iddialara, ithamlara 
ve bu kürsüde biraz evvel ifade ettiği tenakuz
lara, tezatlara ve hakikat tahriklerine girme
den evvel, Hükümetimizin bir hukuk devletinin 
icapları içinde uyguladığı emniyet ve asayiş 
politikasının prensiplerini ve hedeflerini huzu
runuzda özetlememe müsaadelerinizi rica ede
rim. 

Hükümetimiz, emniyet ve asayiş mevzuunu 
birinci plânda baş bir hizmet olarak ele almış 
ve böyle bir önem atfetmiştir. Hürriyet reji
mi içinde çok yönlü kalkınmanın, büyük ve 
müreffeh Türkiye'nin kurulmasının mücadelesi
ni yapan Hükümetimiz, her şeyin ve her hizme
tin zeminini ve temelini emniyet ve asayiş ola
rak mütalâa etmekte haklıdır ve bu tabiî kar
şılanmalıdır. Halkımızın beklediği, her çeşit ih
tiyacını karşılayacak hizmetler manzumesinin 
r.emalanmasında ve gerçekleşmesinde milletimi-
lin huzur ve sükûnunun ve böyle bir atmos
fer içinde bulunmasının mühim bir faktör ol
duğu da aşikârdır. 

Vatandaşlarımızın malının, canının, ırzının 
ve her türlü haklarının korunması, emniyet 
içinde bulunması; kısaca korkusuz yaşaması 
•ve bunu sağlayıcı gayret ve görevlerimizin ka
nun sınırları içinde cereyan etmesi başlıca 
prensibimiz olmuştur ve olmaya devam edecek
tir. Bunun içindir M, Hükümet programımızda 
aynen, «Asayişin korunması, Hükümetimizin 
bütün dikkatini üzerine teksif ettiği bir konu 
olmakta devam edecektir.» denmiştir. 

Emniyet ve asayiş meselesine bu anlayış 
içinde teşhis koyan, çözen Hüküm'eitimiz, klâ
sik metotların dışında güvenlik kuvvetlerini he
defti bir plânlamanın bünyesinde toplayıcı, 
destekleyici, netice alıcı ve teksifi bir sistem 
içinde çalıştırmayı da esas kabul etmiştir. Bu 
uygulanan icra sistemi, her yönü ile kanuni 
bir hüviyet taşımıştır ve taşımaya devam ede
cektir. 

Hâdiseleri önleme ve faillari takibedip ya
kalama ameliyelerinde, yani bu sistemin uygu

lanmasında Anayasal haklara ve kanunlara 
daima saygılı kalınmış ve onların sınırlarının 
ötesine geçilmemeye itina gösterilmiştir. Velhâ
sıl, emniyet ve asayişi sağlama icraatımız, hu
kuka ve kanuna bağlı olarak cereyan etmiştir 
ve etmektedir. 

İcraat politikamızın temeli olan kanun ha
kimiyeti ve kanuna bağlılık hiçbir şart altında 
ihlâl edilemez, edilmemesinle dikkat sarf etmek 
pren&ibimiz olmuştur. Bu icra sistemini uygu
lamakta görev alan elemanların ve personelin 
halkımıza şefkat ile, sevgi ile, saygı ile eşitlik 
ve adalet içinde muamele etmesi, istihdam po
litikamızın da daima riayetini istediğimiz bir 
esası olmuştur. Bizim istihdam politikamızda 
vazife alan görevliler, kanunların içinde çalışır
lar. Kanunların ve nizamın, hukukun dışına 
i^tiyerek veya istemiyerek çıkmış olanlar, 
Kanunların hâkimiyetinden kurtulamaz ve ce
zai müeyyidelerin tatbikinde de Hükümetimizce 
asla tereddüt gösterilmez; gösterilmemiştir ve 
gös terilmiy ecektir. 

Mulhterem arkadaşlarım; bu kısa ön maru
zatımla emniyet ve asayiş konusuna verdiğimiz 
önemi ve bu politikamızın prensiplerini aydın
lık hatlar içinde özet olarak takdim ettim. Biz, 
bu anlayış içinde yurdumuzun emniyet ve asa
yişini sağlama gayretlerini sarf ederken, bu 
kürsülerden ve çeşitli yerlerden emniyet ve 
asayişten şikâyetler ve tenkidler yapılmış, hu
susiyle «Doğu ve Güney - Doğu bölgemizde 
asayiş yoktur» sloganı altında ağır istismarlar 
yapıldığı da bir vakıadır. Hükümetimiz bu du
rum karşısında, emniyet ve asayiş vaziyetini ob
jektif ölçüler içinde tesbit etmiş, ve bu tesbite 
göre asayişe müessir fiillerin arttığı suç fail
lerinin ve kanun kaçaklarının hali firarda ol
duğu ve bâzılarının çete faaliyeti gösterdiği, 
asayişe müessir fiillerin ikasında müessir alet 
elan silâhların tedarikinin istidat ye arzu ha
linde genişlediği, bu sebeple halkımızın huzur
suzluk ve emniyetsizlik hissettiği neticesine 
varmıştır. Bu objektif teşhis karşısında şu ted
birler ittihaz edlimiş ve hukukî hüviyet içinde 
uygulama safhasına konmuştur. 

Emniyet ve asayişin sağlanmasında kanuni 
bir alet olarak elimizde bulunan Ateşli Silâh
lar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı Kanu
nun birtakım boşluklar taşıdığı, müe»s'iriyetini 
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'kaybettiği hepiniain malûmudur. Bu kanunu 
İhtiyaca salih hale getiren bir tasarı ile huzu
runuza getirdik ve Büyük Millet Meclisinin tas
vibine Miran ederek mer'iyete girmiş bulun
maktadır. Aldığımız birinci kanuni tedbir bu. 

ikincisi, uzun zamandan beri elde edilmiyen, 
çete faaliyeti gösteren, hali firarda olan, vilâ
yetlerin ve sosyal çevrenin daimî olarak hu
zur ve sükûnunu bozan kanun kaçaklarını ve 
suç faillerini yakalamak, adalete teslim etmek 
için yukarda niteliğini arz ettiğim hukukî ve 
4leri bir teknik taşıyan, plânlı ve hedefli bir ta
kip sistemi içinde harekete geçtik. 

Kanun kaçaklarını, canileri, asayişe müessir 
fiillerin sahiplerini yakalama konusundaki ha
rekelimiz tamamiyle kanunidir ve kanun çer
çevesi içimde tecelli etmiştir. 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun 17 nci maddesi, Jandarma Teşkilât ve 
Vazife Nizamnamesinin 135, 184, 185, 191 nci 
maddeleri, Caza Muhakemeleri Usulü. Kanunu
nun 127 ve 131 nci maddeleri zabıtaya da bu 
konuda hem görev, hem yetki, hem de sorum
luluk vermiş bulunmaktadır. Şu halde, «Suç 
faillerinin yakalanmasında kanuni esaslara ve 
Anayasa haklarına tecavüz edilmiştir.» şeklin
deki iddia ki, ona biraz sonra tafsilâtiyle gele
ceğim, sadece Mehmet Ali Aybar'm önergesin
de kullanılan hilafı hakikat taktiğine uygun bir 
itham ve iftiradır. 

Üçüncü tedbirimiz; emniyet, asayiş ve huzu
run daha iyi korunması, güven verici ortamın 
tesis edilmesi maksadiyle lüzum görülen yer
lerdeki toplu silâh aramalarıdır. Toplu silâh 
aramalan, hükümetin takdiri ile, kanun dışı bir 
tasarruf ve karariyle değil, 6186 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesinde hükümetimize tanınmış 
bir yetkiye, bir kararnameye dayalı olarak ya
pılmaktadır. Mehmet Ali Aybar'm sadece adını 
saydığı 6 vilâyette değil, 30 vilâyette tatbik 
karan alınmıştır ve nerelerde tatbik edildiğini 
de biraz sonra isimlerini sayarak ifade edece
ğim. 

Eîbetteki silâh aramalan, suç vasıtası teşkil 
eden silâhların istirdadı imkân dâhiline girmek 
suretiyle ruhsatsız silâhlann toplanmasına baş
landığı telkini ve toplanmakta olduğu realitesi 
karşısında, birtakım ithamların kanunlara ay
lan olarak, re'sen ihkakı hak yoluna gitmeleri

ni önleyici ve böyle bir mefhumu ortadan kal-
dıncı bir emniyet tedbiri fonksiyonu görmek
tedir. Bundaki faydayı anlıyabilmek, bu tedbi
rin getireceği huzuru kavnyaibilmek için peşin 
hükümlerin Ihizmetkân değil, millî duyguların 
ve vatanseverliğin sahibi olmak lâzımdır. 

Dördüncü tedbir olarak; silâh kaçakçılığı 
üzerinde organize bir şekilde durmak ve taki-
betmek, emniyet asayiş hizmet politikamızın bir 
yönü olmuştur ve bunun üzerinde de itina ile 
durulmaktadır. 

Beşinci tedbir olarak; gene 6136 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi gereğince ruhsat ihdası ko
nusunda asgari ölçülere riayet edilmesi, bir ta
limat olarak tesbit edilmiş ve uygulama safha
sına intikal etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, emniyet ve 
asayişin sağlanması, huzur ve sükûnun millî ha
yatımıza hâkim olması için aldığımız ve uygula
dığımız bu tedbirlerin neresinde kanunsuzluk, 
neresinde Anayasa haklarını ve hükümlerini 
çiğner bir mahiyet ve bünye vardır? 

Kısaca arz etmiş olduğum ve tamamiyle ka
nuni ve hukukî bünyeye sahip bu prensiplerin 
uygulanmasından kim şikâyetçi olmuş, kim ka
nuni mercilere müracaat etmiş de takibedilme-
miştir. Hangi görevliden şikâyet vâki olmuş da, 
biz o görevli hakkında kanuni takibat yapma
mışız? Mehmet Ali Aybar'm burada bir delil 
olarak söylediği insiyak üzerinde de Bakanlığı
mız ciddiyetle durmuş, ama kanun dairesinde 
ne şikâyetçisini bulmuş, tesbit edebilmiş, ne de 
söylenenleri. Nitekim bu kürsüde kendisi de 
zamanı, mekânı, şahsı ve delilleri söyliyerek bir 
konuşma yapamamış sadece, ki biraz sonra izah 
edeceğim gibi, Diyarbakır'da kendi partisine 
mensup ve bu hâdisenin vukuunu takibeden 
günlerde tamamiyle aşın solun taktiğine uygun 
bir şekilde istismar eden kimselerden aldığı 
derme - çatma bilgilere dayalı olarak konuş
muştur- Kafasından ve gönlünden asla geçir
mediği millî menfaatleri dile getirmek istemiş
tir. Oysaki büyük Türk Milleti Mehmet Ali Ay
bar'm nasıl bir aşın solda liderlik yaptığını ve 
nasıl Marksist ve Leninist bir stratejinin uy
gulayıcısı olduğunu bilmiş ve damgalamış bu
lunmaktadır. (A. P. sıralanndan alkışlar) 

Şimdi, gelelim bu itham ve iftiralara : İcra
atımızı Anayasamızın ve kanunlanmızın hüküm-
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lerine uygun istikamette huzur sağlamak için 
kullanmışız. Vatandaşalrunızın malını, canını 
himaye etmişiz. Vatandaşlarımızı kanun kaçak
larının, canilerin tasallutundan kurtarmanın 
gayreti içine girmişiz. Eşit olarak, âdil olarak, 
şefkatle, sevgi ile kanunlarımızı tatbik etmi
şiz, huzur getirmişiz. Dün asayişsizlikten şikâ
yet edilen bölgelerde memnuniyet atmosferi 
hâkim olmuş. Biz bunları yapmışız muhterem 
arkadaşlarım. 

Şimdi Mehmet Ali Aybar buraya geliyor di
yor ki, «niçin bunları yaptınız, niçin kanunları 
tatbik ettiniz, niçin vatandaşın huzur ve sükû
nunu sağladınız?» Yıllarca adaletin elinden ka
çan ve vatandaşlarımızın hergün huzur ve em
niyetini tehdideden kanun kaçaklarının, canile
rin, eşMyaların müdafaasını yaptı bu kürsü
den. Bir taraftan zamanı gelince bu kürsüye 
çıkacaksınız, «Bu hükümet emniyet, asayiş te
min edemiyor, şu bölgelerde asayişsizlik vardır, 
huzur ve sükûn yoktur.» diyeceksiniz. Diğer 
taraftan da huzur sağlayıcı emniyet ve asayiş 
sağlayıcı tedbirleri işletmeye başlayıp halkımız
da bir memnuniyet hasıl oldu mu, Anayasa dı
şına çıkıyor diyeceksiniz. Bu tezadın, bu kasıtlı 
tenakuzun en büyüğüdür. 

İşte muhterem arkadaşlarım, gerçekten Meh
met Ali Aybar'ın önergesinin belkemiğini bu te
nakuz, bu samimiyetsizlik ve bölgecilik, tahrip-
çilik, millî bütünlüğümüzü dağıtıcılık teşkil et
mektedir-

Muhterem arkadaşlarım, Türk Vatanı millî 
bir bütündür, Türk Vatanının doğusu, batısı, ku
zeyi, güneyi yoktur. O parçalanmaz bir bütün
dür. Onu, tarihi şuur içinde beraber yaşamanın 
karar ve azmini duyan mtiM hayatımızın çok 
muhterem ve aziz parçası olan Doğu'da yaşayan 
vatandaşlarımızı, bu millî bütünlüğün içinden 
ayırma gücü Mehmet A l Aybar'da ne gezer? 
(A. P. sıralarından alkışlar ve bravo sesleri.) 
Doğu'da hürriyet içinde yaşamaya, Ayyıldızlı 
Bayrağın altında yaşamaya, haysiyetli yaşa
maya sevgi ve şefkat içinde yaşamıaya 
azmetmiş insanlar bulunmaktadır. Sizin ma-
tandaşına eza ve cefa edilmiş bir olay varsa bize 
şecek kadar safdil Türk vatandaşı yoktur. İs
tismarınıza müasıadıe etmeyeceğiz. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

MEHMET ALİ ALBAB (İstanbul) — Sopa 
attırma, sopa. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — BU Türk vatandaşınla sev
gi ve şefkatle muamele yapmanın şerefini taşı
yoruz. Ama siz, her hâdisede, Varto'daki dep
rem hâdiselesdnde, Hınıs hâdisesinde her mil
lî hâdisede, iyi ve kötü her hâdisede (kafanızı 
ören aşırı sol ideolojisinin pençesi içinde benim 
vatandaşıma, halkıma, milletime huzursuzluk 
getirmenin suçunu işlediniz. İnkâr edebilir 
misiniz? 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Bra
vo size, bravo. 

MEHMET ÇELİK (Aydın) — Şahsa hita-
betmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Çelik, siz müdahale et
meyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Her gün şu Anayasanın 
nasıl İhlâl edilmesi lâzrm geldiğini hesaplayan 
ve her gün Anayasaya ters düşen sizsiniz. 

RIZA KUAS (İstanbul) — Anayasada so
pa var mı Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Biz Anayasa rejiminin 
her zaman savunucusu ve her zaman Anayasa 
nizamı içinde yaşamanın mücadelesini yaptık, 
şerefini taşıyoruz ve bu yolda devam edeceğiz. 
Ama siz hangi yoldasınız? 

RIZA KUAS (İstanbul) — Anayasada sopa 
var mı, onu söyleyin Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Anayasada sopa yok ve bi
zim tatbikatımızda da sopa yok. Ama, Ana
yasada sosyalizm de yok. Anayasanın müzake
resinde, «Devlettin sosyal ilkesi, sosyal ada
let ve sosyal güvenlik mefhumunun sosyalizmle 
alâkası yoktur.» sözü tescil edilmiş olmasına 
rağmen, «Ben sosyalistim» diyen ve bilimsel 
sosyalizmin, Marksist ve Leninist doktrinin 
neşriyatını yapan bir siyasi teşeldkülün mensu
bu olarak her gün Anayasayı ihlâl etmektesiniz. 
Bunun hesabını ver. 

ORHAN BİRCUT (Ankara) — Beş yıldır bu
nu söylersiniz, kapatın öyleyse!.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz edendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Doğu ve Batı hudutları 
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içinde millî bir bütünüz. Doğu bölgesindeki 
vatandaşlarımız millî bayatımızın ve bütünlüğü
müzün aziz ve muhterem bir parçasıdır, bizi 
birbirimizden ayırmak, bölmek mümkün değil
dir. Mazide böyle yaşadık, halde böyle yaşı
yoruz, gelecekte de böyle yaşayacağız. Bizi 
bölmek istiyen arzular ve heveslerin sahipleri, 
heveslerini kursıaklaruıın dışına çıkaramıyacak-
lardır, muvaffak olamıyacaklardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, zabıta gö
revini başarılı ve süratli yapabilmek için eği
tilmiş jandarma Mrliklerimize «komando» adı 
vererek, gönülleri kanuna saygı ile, vatanda
şa sevgi ve şefkatle dolu vatan evlatlarına Meh
met Ali Aybar bu kürsüden iftiralarrü en çirki
nini yaptı. Gerçekte, hakikat hakkında hiçbir 
bigisi yoktur. Okullarında kendilerine, vatan
daşlarımıza kötü muamele yapılmasının tedris 
edildiğini bu kürsüden söyleme^: cüretini gös
terdi. Ama, «okul nerededir» diye sordum, 
«Yozgat 'n yakınındadır» dedi. Oysa İzmir'in 
Foça ilçesinde yıllardan beri okul faaliyet
tedir. 

Meselenin ne kadar sathi tetkik ettirildiğini 
ve ne kadar Tarık Ziya Ekinci'nin bir plâğı ol
duğunu ispat etmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, haddizatında komando, jandar
ma, polis diye bir şey yoktur. Alınan emniyet, 
asayiş tedbirleri vardır, hukuk nizamı içinde ve 
yine hukuk nizamı içinde bu tedbirler yürütül
müştür, huzur ve sükûn getirmiştir. 

Kendisi, sanki bu jandarma birliği sadece 
bu altı vilâyetimizde faaliyet gösteriyor, sadece 
bu altı vilâyetimizde kurulmuştur, kanisiyle ko
nuştu ve öyle söyledi. Oysa ki, bu birliğimizin 
biri Siirt'tedir, biri Nevşehir'dedir, biri Orta -
Anadolu emniyeti için ve Trakya emniyeti için, 
kısmen Kuzey bölgemizin emniyeti için İstan
bul'da kurulmaktadır. Ege ve Batı emniyeti için 
de Foça'daki okulun emrinde bulunan birlikten 
faydalanılmaktadır. 

Şu halde arkadaşlarım görüyorsunuz ki, ko
mando denilen jandarma birlikleri muayyen bir 
(bölgede ne kurulmuş, - şimdi isimlerini sayaca
ğım, - ne de muayyen *bir bölgede arz ettiğim 
tedbirleri uygulamıştır. Nerede emniyet ve asa
yiş bakımından hassas ve kritik bir mahal gö
rülmüş ise orada istihdam edilmiştir. 

iŞu halde, şu işaret ettiğim nokta Mehmet 
Ali Aybar'ın üçüncü iftirası, üçüncü yalanıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu birliklerimiz 
muhtelif yerlerde kurulduğu gilbi, arz ettiğim 
tedbir çalışmalarını da çeşitli vilâyetlerde yap
mışlardır, yalnız bu altı vilâyette değil : Gazi
antep'te, Maras'ta, Kayseri'de, Bolumda, Niğde,-
de, Antalya'da, Rize'de, Muğla'da, Ankara ve 
Istanlbul illerimizde, çeşitli zamanlarda ve yer
lerde istihdam edilmiş ve kullanılmıştır; arz et
tiğim tedbirler için ve diğer emniyet güçleri ile 
bir arada. 

Şu halde, yalnız hu altı vilayette hususi mak
satlarla bunlar kullanılmıştır, tarzındaki Meh
met Ali Aybar'm Obeyanı gerçeklere aykırıdır, 
iftiradır ve kendisinin sahibi olduğu fikriyatın 
ıbir taktiğidir. 

MEHMET ALİ AYBAR (Istanhul) — Mey
dan dayağını hangi vilâyetlerde attırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Ayfbar, lüt
fen müdahale etoneyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

«Arama kararlarını sadece muayyen bir böl
gede aldınız.» tarzındaki iddiası da hilafı haki
kattir. Otuz vilâyette arama kararı aldık. Bir 
intibaha gelir, vicdanı harekete gelir diye, tabiî 
varsa eğer, vilâyetlerin isimlerini arz ediyorum. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Bun
lar sopalı mı, sopasız mı, öyle söyleyin. 

BAŞKAN — Artık hu kadar müdahale et
memenizi rica edeceğim, sopalı, sopasız.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Kütahya, Artvin, Kars, 
Ağrı, Erzurum, Urfa, Maraş, Gaziantep, Hatay, 
İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zon
guldak, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Rize illerinde toplu silâh aramalarının ka
nun sınırlan içinde ve lüzum görüldüğü haller
de tatbiki için karar alınmış ve biraz evvel söy
lediğim vilâyetler dâhil, uygulama safhasına in-
tikaP. ettirilmiştir. 

Arkadaşlar, gerek takip ameliyesi, gerek 
toplu silâh aramalarında kanunlara saygılı ol
mak ve vatandaşlarımızı taciz etmemek hususu
na itina edilmiştir ve edilmektedir. Bugün o böl
gelerde dolaşıldığı zaman bu tatlbikatımızın 
uyandırdığı memnuniyet havasını da tesbit et
mek mümkündür. 
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Şimdi, kendisinin misal olarak gösterdiği 
Silvan hâdisesine gelelim arkadaşlar. 

Silvan halkı, emniyet ve asayişsizlikten şi
kâyetçi Mi. Silvan halkı birtakım kanun kaçak
larının, asayişe müessir suç ika etmiş kimselerin 
Silvan'ın içinde ve bâzı mahallelerinde saklan
dığından şikâyetçi idiler. Silvan halkı, gecenin 
ve gündüzün bâzı saatlerinde toplu silâhlar atıl
dığından şikâyetçi idiller. Biz, vatandaşın şikâ
yetine ses veren bir Hükümetiz. Emniyet ve 
alayişin ihlâl edildiğinin, huzursuzluğun mev-
cudolduğunun görüldüğü o yerde elbette ki, em
niyet tedbirlerimizi yürütmek ve vatandaşı hu
zur ve sükûna kavuşturmak bizim görevimizdir. 

'Biraz evvel arz ettiğim hukuka ve kanuna 
dayalı, ileri bir teknik hüviyet taşıyan sistem 
içinde, Silvan'ın iki mahallesi aranmış, bu taki
batın sonunda yıllardan /beri aranan 54 suç faili, 
kanun kaçağı yakalanmış, 26 da silâh elde edil
miştir. 

Demek ki, Silvan'da bir asayişsizlik varmış, 
bir huzursuzluk varmış, halkımız, vatandaşları
mız bundan şikâyetçi imiş, biz vatandaşımızın 
arzusunu yerine getirmişiz. Ama, T. t. P. ise, 
«hâdise bu hâdisedir.» demiş, ajanları ile beyan
nameler neşrederek istihbara koyulmuş, Silvan 
halkını Diyarbakır'a yürütmek istemiş, Mar
din'in, Urfa'nın bâzı ilçelerinde bu konuda bü
yük tahrikler yapmış, ama ne Silvan halkı, ne 
Diyarbakır halkı, ne Mardin ve Urfa halkı bun
ların istismarına kulak asmamış, yüz vermemiş 
ve yapılan emniyet ve asayiş hizmetlerinden 
memnuniyetini ifade etmiştir. 

îşte tahrif ettiği, işte gerçeklere hiç temas 
etmiyerek takdim ettiği Silvan hâdisesi budur. 

«Helikopterler kullanılmıştır» diyor. Arka
daşlar, bu aramaların sonunda kaçan kanun ka
çaklarının önünü kesebilmek için helikopterler
le zabıta kuvvetleri götürülmüştür. Bu kanun
suz bir hareket değil, bu askerî bir hareket de
ğil, bir askeri tatbikat değil, bu ne birterör, ne 
bir baskı; demokratik hukuk devleti haysiye
tine yakışan, vatandaşın huzurunu ve emniyeti
ni sağlamaya matuf kanuni bir harekettir. Dev
letin görevidir, ifa etmesi lâzımgelen bir hizmet
tir. Bunun neresini bir terör, bir baskı olarak 
görebiliyorsunuz? Ama, sizin kafanızda daima 
bir polis devletinin hasreti yatıyor, onun için bu 

polis devleti icraatıdır, diyorsunuz. Türkiye'de 
demokratik hukuk devleti var, Türkiye'de Tür
kiye Cumhuriyetini, büyük Atatürk'ün kurdu
ğu Cumhuriyeti, sapık düşünceliler, kızıl renkli 
insanlar asla yıkamıyacak ve deviremiyecektir 
ve kafanızda yaşattığınız polis devleti, dikta, 
esaret rejimi Türk topraklarına gelemiyecektir 
ve bu arzunuz da kursağınızda kalacaktır. 

Arkadaşlarım, bu işlettiğimiz tedbirler man
zumesinin sonunda askerî ceza kanununa göre 
suç işliyenler hariç, kanun kaçağı olarak asayi
şe müessir fiilin sahibi olarak 3007 kişi yakalan
mış ve diğer vilâyetlerimizde de 3 077 kişi yaka
lanmak suretiyle altı binin üzerinde ve şu altı 
ay zarfında, çoğu yıllardan beri aranan kanun 
kaçağı ve asayişe müessir fiillerin failleri adale
te teslim edilmiş, ceza evine tevdi edilmiş bulun
maktadır. 

Yine bu altı - yedi ay zarfında 15 602 silâh 
müsadere edilmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin 
emniyet ve asayişini sağlayıcı tedbirlerin olum
lu sonuçlarını gösteren bu rakamlar karşısında 
Mehmet Ali Aybar'ın nasıl bir siyasi istismarın 
içinde bulunduğu ve bu istismarın nasıl kesin 
bir örneğini verdiği aşikâr bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bu kürsüde dedi ki, yine bir sı
nıf kavgasını idare eden insanlara has bir lisan 
ve üslup içinde; «eşkiyalar tutulmuyor, ağala
rın himaye ettiği eşkiyalar değil, fakir olanlar 
tutuluyor» diye Türkiye'yi bir sınıf kavgası ha
line getirme ideolojisi taşıdığını kendi diliyle 
(bir kere daha itiraf etti ve zabıtlara geçirtti. 

Arkadaşlar, bir vakitler, belki kendileri de 
dâhil, adlan söylenen şöhretli eşkiyalar bugün 
Doğu'nun sahnesinden çekilmiştir. Ne Hakimo'-
lar, ne Mehmet özbaylar, ne Tilki Selimler, ne 
Mahmut Yolbilirler, ne Cimo çeteleri ortada 
vardır. Bunların her gün Türk vatandaşının yo
lunu keserek, malına kastederek, canına kaste
derek yaptığı eziyetler bertaraf edilmiş bulun
maktadır. 

Binaenaleyh, Mehmet Ali Aybar'ın «himaye 
gören eşkiyalar tutulmuyor» tarzındaki iddiası 
da yeni ortaya attığı hilafı hakikat konulardan 
birisidir. Hepsi öyle... Dedi ki; «Silvan^da dövü
lenler var, çıplak soyulan insanlar var» kimmiş 
bu dövülenler, kimmiş bu soyulanlar, kimmiş 
eza edilmiş olan insanlar? Şu ana kadar bize bu 
konuda gelmiş, Silvan'dan bir şikâyet yok. Ne
rede bunun delili 
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Şu halde, Mehmet Ali Aybar Yüksek Hutu
runuzda delil göstermeden, zaman, mekân tâyin 
etmeden, şaihıs isimi vermeden, orada yaşıyan 
muhterem halkımıza, aabıta tarafından eza ve> 
cefa edildiği iftirasında ve yalanında bulunmuş
tur. Kendisinin yalancı olduğunun tescilini yap
mıştır bu kürsüde. Gene bu kürsüde açıkça söy
lüyorum; zaman, mekân, şahıs tâyin ederek, de
lil göstererek bildiği bir vaka varsa, Türk va
tandaşına eza ve oefa edilmiş bir olay varsa bize 
getirsin, biraz evvel de söylediğim gibi bilerek 
veya bilımiyerek böyle bir hareket yapan görev
liden hesap sormak ve onu cezai müeyyideye 
bağlamak bizim prensibimizdir ve inancımızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu ana kadar cere
yan öden mâruzâtımla, yurdumuzda güvenliği 
sağlama hususunda aldığımız ve yürüttüğümüz 
tedbirlerin, gerçekçi, hukukî ve kanuni bulun
duğunu ifade etmiş bulunuyorum ve bunun ak
sine Mehmet Ali Aybar da bir delil getirmiş de
ğildir. Kendisi tarifini yaptığım bir zihniyetin, 
bir düşüncenin icabı olarak iftiralar ve ithamlar 
söyledi, çekildi gitti ve aklı sıra bu hâdiseyi de 
istismar etti. 

Arkadaşlar, biz, hürriyet rejimi içinde va
tandaşlarımıza, milletimize iyi günler getirme
nin gayretleri içinde olan insanlarız. Biz, iyi ni
yetlerin, vatanseverliğin daima insanları olduk, 

2. — Sendikalar Kanununun bâzı maddeleri-
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi, Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk 
üe 4 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü mad
desinin (c) bendinin kaldırılması, İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun bir kısım maddelerinin değiştirilme
si hakkında kanun tekliflerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet, Çalışma ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 nu-

| icraatçısı olduk, eşitlikten, adaletten, kardeşlik
ten ve hukuktan ayrılmadık ve asla aynlmıya-
cağız. Bizi hu millî bütünlükten, millî beraber-

> likten ve kardeşlikten ayırmak istiyen her cere-
• yanın karşısında, millî bir cephe inancıyla du

racağız ve kanunlar çerçevesi içinde ahdettiği
miz mücadeleye devam edeceğiz. 

Bu itibarla, Mehmet Ali Aybar'ın attığı ça
murlar ve ithamlar bize yapışmaz. Biz, politika
sını insan sevgisine dayamış, insanlara hizmet 
götürmeyi, ıstırapları çözmeyi ve dertlere ça
re bulmayı ülkü edinmiş bir felsefenin insanla
rıyız. Büyük Türk Milleti bizi de ve bize if
tira eden Mehmet Ali Aybar'ı da yakinen ta
nımaktadır. 

İşte muhterem arkadaşlarım; muhtevasının 
ne olduğunu yegân yegân arz ettiğim bu fik
rin, istismar örneği önergenin kaderini ıtak-

I dirlerinize arz ediyorum ve Yüce Heyetinize 
saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarımdan «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

I BAŞKAN — Genöoru üzerimdeki görüşmeler 
I bitmiştir. Gündeme alınıp alınmama hususunu 

oylarımıza arz edeceğim. 
Aybar tarafımdan verilmiş bulunan genso

ru önergesinin gündeme alınmasını kabul bu
yuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul efani-

I yenler... Kabul edilmemiştir. 

maralı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/194, 2/84, 2/140, 2/287; Cumhuriyet Se
natosu 1/1123) (Millet Meclisi S. Sayısı : 133 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1453) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Sendi
kalar Kanununun müzakeresine geçiyoruz. Hü
kümet ve komisyon lütfen yerini alısın. 

Daha evvel 13 ncü madde okunmuş, mad
de üzerimde görüşmek istdyen sayın üye bu
lunmadığı tetsbilt edilmiş ve oylamaya geçildiği 
bir esnada birleşim tatil edilmiş idi. 13 ncü 
maddenin benimsenip benimsenmemesi hususu
nu oylarınıza ara edeceğim. 

Benimıenımeısîni kabul buyuranlar... (O. H. 
P. sıralarından «Çoğunluk yok» »esleri) Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

V - GÖRüŞÜUEN İŞLER (Devam) 
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Meslekî teşekküllerin faaliyetleri: 

Madde 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü
kümlere göre sahiıboldukları yetkilerden başka 
aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler. 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak, 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek, 

c) iş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve 
sair yargı uzlaştırma ve hakem kurullarına, 
iş mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, ka
nun hükümlerine göre başvurmak veya müta
lâa bildirmek ve onlardan talepte bulunmak, 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münase
betle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emek
lilik ve benzeri hakların kullanılmasiyle ilgili 
olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî müzaha-
rette bulunmak, 

e) Çalışıma hayatından, mevzuattan, toplu 
iş sözleşmesinden, örf ve âdetten veya mesle
kin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda 
çalışanları temsilen veyahut - yazılı müracaat
ları üzerine - 2 nci maddenin birinci bendinde 
zikredilen akitlerden doğan haMariyle sigor
ta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsi-
len dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan 
ötürü husumete ehil olmak, 

f) Kanun ve Milletlerarası Andlaşma hü
kümlerine göre toplanan kurullara temsilci gön
dermek, 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ih
tiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim vs sair sos
yal ve kültürel maksatlar için tesis veya der
nek şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir ko
lu halinde yardımlaşma sandıkları kurmak; 
üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek, 

h) Grev veya lokavta karar vermek ve ida
re etmek, 

i) İşçilerin veya işverenlerin mesleki bilgi
lerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın ge
lişmesine ve reel verimliliğinin çoğalmasına hiz
met edsöek veya genel kültürlerini genişlete
cek kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık 
ve spor tesisleri, kütüphane,, basımevi benzeri 
kültürel tesisleri kurmak, işçilerin boş zâman-
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larını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için im
kânlar sağlamak, 

j) Üyeler için kooperatifler kurulmasına 
çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım et
mek, veyahut bizzat kooperatifler kurmak, ve
yahut nakit mevcudunun % 30 undan fazla 
olmamak ve ilgisine göre en çok üyesi bulunan 
işçi veya işveren konfederasyonunun muvafaka
tini almak kaydiyle sınai ve iktisadi teşeb
büslere yatırımlar yapmak, 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her 
türlü ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, 
edevat ve makinalan üyelerine kiralamak 
ödünç vermek veya hibe etmek,, 

1) Üyelerin refah ve meslekî menfaatlerini 
her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her ko
nu hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak 
ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için 
her türlü kanuni yollardan faaliyet sarf et
mek. 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, hizmetlerinde üyeleri arasında tam eşit
liğe uymak zorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülle
ri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin 
bilgi ve kültür seviyelerini yükseltmek için kul
lanmak zorundadırlar. 

4. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Ka
nunu bükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var mı efendim? Buyurun Sayın 
Öztürk. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Muhterem arkadaşlarım, bu madde
nin Yüce Mecliste kabulünden sonra Senato
da sadece (d) bendine bir (e) harfi ilâve edil
miştir. «üyelerin» yerine «üyelerine» olarak 
değiştirilmiştir. Onun için zannediyorum sayın 
arkadaşlarım obstrüksüyon hareketinde ne ka
dar insaflıdırlar; bunu tarih ve Türk işçisi tes
cil edecektir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka konuş
mak istiyen sayın üye?... Yok. (C. H. P. sırala
rından «Çoğunluk yok» sesleri.) 

Açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı 
efendim. Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Bakşık, Sayın Ülker, 
Sayın Birgilt, Sayın Aritaç birleşimde çoğunluk 
olmadığını ifade etmişlerdir. 

SABEİ KESKİN (Kastamonu) — İsim 
okunmak suretiyle yoklama yapılmasını rica 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Öyle yapacağım efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Açık 
oylama nietioesini bildirdikten sonra neticeyi arz 
edeceğim. 

Türfciye^de mukim şaJhıslarm ticari borçla
rına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim 
şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşma
nın muvakkat tatbikine mütaallik protokolün 
onaylanması hakkında 3 Eylül 1%1 tarihli ve 

362 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının açık oylaması sonucunu arz 
ediyorum: 

Oylamaya 270 sayın üye katılmış 241 kabul, 
24 ret, 5 çekinser, salt çoğunluk sağlanmış ta
sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Çoğunluğun bulunmaması talebiyle yapılan 
itiraz sonunda Genel Kurulumuzda 211 sayın 
üyenin bulunduğu tesbit edilmiş bulunmakta
dır, Bu sebeple çoğunluğun bulunmadığı anla
şılmış bulunuyor. 

Bu Çarşamba T. B. M. M. Birleşik Toplantı
sı yoktur. 29 Temamız 1970 Çarşamba saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanış saati : 18,32 

— 686 — 



M. MecM B : 134 27 . 7 . 1970 O : 1 

Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına m ütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim şahısların 
ticari borçlan hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik Protokolün onaylanması 
hakkında 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayıh Ka nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasansına 

verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Saflâhaıttâın1 (Kılııç 
Mtelüh Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavit O rai 
Kemal Satır 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Aivm Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehjmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
HaJm'di Hamamcı oğlu 
AlS Ilışan UTubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 270 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler : 24 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 178 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er̂ de/m 
Aîhmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

ÇANAKKALB 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Rcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yaıkup Çağlayan 
Kemal Demirel 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanae 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılmç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mjazhar Arikan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
îlhami Sancar 
Akgün Sildvriîi 
Naime ikbal Tökgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMlR 
Şeyfcet Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanıettıin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali NadM Erdemi 
Nilııad Kürşad 
Şinasi Osma 
Akın özdercıir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaoa 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçülu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Orhan Demi;! 
Saibri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevfket Doğan 
Hayrettin Nakiboğhı 
Vedat Âli özkam 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
FeyzuTlah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Bıahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay Imer 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öz tun a 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Haımdi Mağdeıı 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz A'kçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüsieyiin özlallp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SÎÎRT 
Zeki Çeliker 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SP7AS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Z%-a Öndiar 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaz'ova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet Ilışan Biırincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahin ot Şener 
Ali Rıza Uznner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Oevheıri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Isımaiil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakıaç 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Rıza Güllü 
ADIYAMAN 

Kâmil Kırıkoğhı 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
ANTALYA 

Hasan Ali Gülcan 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
İlham Açıkalın 

EDÖtNE 
Oevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Muhittin Sayın 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Rıza Euas 

KONYA 
Necmettin Eribakan 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

RİZE 
Sami Kuımbasar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

[Çekinserler] 

NİĞDE 

Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Faızıl Güleç 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AĞRJ 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küfrervi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Haıtipoğlu 

A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Cengizhan Yorulmaz 

[Oya katilmıyanlar] 
BİLECİK 

Mehmet Ergül 
BOLU 

Kemal Demir 
BURSA 

Ahmet Dallı (1.) 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdull'ah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz (I.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Oihat Bilgeihan 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan, Değer (I.) 
Behzat Eğilli 

EDİRNE 
Mustafa Harmancı oğlu 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca (I.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asfouzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp (I.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir (I. Ü.) 
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HATAY 
Mehmet Aslan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Cavit Olkyayu^ 
Turhan Özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (Bşk. V.) 
M. Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Isınrail HaJkkı Tekine! 
Turgut Topaloğhı 
Necdet Uğur 
Reişiıt Ülker 
Le'biit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şeref Balkşık 
ihsan Gürsan 
Goışjkun Karagöz<oğlu 
Talât Orhcm 
Kemal önder 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehlbi Eneğiz 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etihem Kılnçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orfıan Okay 
özer ölçaneu 
Faruk Sükan 
Mustatfa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
îsımet inönü 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

[Açtk ü% 
Diyarbakır 
Malatya 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ncrmin Neftçi 

NÎĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Hasan Basıri Albayrak 
(I.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Ovan 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

(elikler] 
1 
1 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipıııar (I.. 

URFA 
Necati Aksoy (t.) 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengılz 
Adil Turan 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Bayfcürk 
Bülent Eeevit 
S. Tekin Müftüoğlu 
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1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — fetaribul Milletvekili Mehmet Ali Ay-

bar'm, 'bâzı Doğu illerimizde yürütülen koman
do harekâtının Anayasaya aykırı olduğu ikldia-
ısiyle, Anayasanın 89 ncu maddeisi uyarınca 
Başibakan hakkında bir gensoru açılmasına da
ir önergesi. (11/7) 

2. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

4. — Sa'nmun Milletvekili Yaşar Akal'ın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarmea bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Satır'in, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının. Hükümetin Orta - Doğu Dfimsli 

mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari,- ikti
sadi ve ı.ıalî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

9. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğkı ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Katfgılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergeti (8/4) 

11. — İçel Milletvekili Ce/lâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

12. — Maraş Milletvekili DbraJhim Öztürk'-
ürı, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey-
dpna getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

13. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergeri. 
(10/17) 
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1.4. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

1'5. — Siirt Milletvekilli Mehmet Nelbil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza GKillü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. — 'Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

20. — İçel Milletvekili (Mâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşıgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çaıe bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddeni gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

26. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (1.0/24) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedeni eninin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

28. — Tralbzon Milletvekilli Alhlmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana-



yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

29. — Bursa Milletvekili Saldrettin (>n-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

30. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit et m ok üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

i!)!.*— Kayseri'Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasalımı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

32. — içel Milletvekili Gelal Kargılı'nm, 
Deniz Ticaaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek nıaksadiylc Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/1)3) 

IV.). — İeel Milletvekili üelâl Kargıh'nm. 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilin evsini 
sağ'lamak ve alınması gereken tedbirleri teslbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

34. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Haşhaş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
c'nergem. (10/31) 

,35. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ııı, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 

tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

36. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahm^t köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmm tesbit edilmesi mak
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir M'eclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29). 

37. — Ordu Milletvekili Memduh Eıkşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

38. — içel Milletvekili Gelâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy 'merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelenmeleri yap
mak malksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

• X 1. — Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçları hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik pro
tokolün onaylanması hakkında 3 Eylül 1961 
tarihli ve 362 sayılı Kanuna bir mıaddc eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayı
sı : 232) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 



3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ata öv'ün, 
10 Kasını 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

8. — Tekirdağ Milletvekili. Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1 o) 

9. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'c doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Çanga'-
aın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı 'Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra-
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j ramdaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
uün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasınla 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

I 19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-

l kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan cAta-
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dalı Tarım Bakanından 
,'iözlü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
t ay'm, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

I 27. —- Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı-



lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

30. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşalk-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

31. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
cğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

32. — İzmir Milletvekili Keımal önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

33. — Sinop Milletvekili Tevfik Eikreft övct'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

35. — îçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yui 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanındcn sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataüv'ün. 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 
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40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yjlun asLiitlanm;^ nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

42. —• İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

43. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
an, Kalkınma Plânında yer alan, «idareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

44. —• Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

47. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının, durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

49. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

50. — İçel Milletvekili Çetin Yıknaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

51. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 
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52. —• Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

53. —• Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mınıtakaya nakline dair Köy İşleri Baklanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziıraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

58. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

60. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

01. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
Lor'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

C3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesin deki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

(J5. -— Zonguldak Milletvekili Ahmet Güncr'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

G6. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

07. —• Ma niş Milletvekili İbrahim öatürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

08. —• Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (0/76) 

09. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
eak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

70. —• İeel Milletvekili Turhan özıgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

71. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

72. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

73. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

74. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

75. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
I'hıerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 
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77. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop'ta bir Cbman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

79. — Erzurum Milletvekili Gıyasetıtin Ka
raca 'nın, Erzurum - İspir üçasömdıe bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakarımdan sözlü sorusu 
(6/86) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda G-üley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

81. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

82. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

84. — Konya. Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
iskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

86. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ca kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. — istanbul Milletvekili Eşref Derine, ay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamoıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

94. — An'kara Milletvekili Osman Soğnjkpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. — Niğde Milletvekili Mevlüıt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürlk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 



100. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (G/110) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

104. — Uşak Milletvekili Âdil Turaıı'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

105. — Uşak Mi'letvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

106. — Ankara Milletvekili İbrahim öüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

108. — Ordu Milletvekili Mamduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın 
r1 an sözlü sorusu (6/117). 

109. — İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. — Çorum Milletvekili öahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde « Çorum'-
un Gökçajm köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
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Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

113. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

114. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale üçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'mn, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Milli Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

12:2. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna .kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

123. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka-
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rara rağmen yürütmenin durdurulmaınıası sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Millet vekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

126. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyaeağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmanı - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

126. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili irfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. —• Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

131. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

132. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. —• Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. —• Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesd yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

138. — Anlkara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstan/bul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve '545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle" eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, 5434 sayıli T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bîr 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporlan (2/176,. 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

2. — Sendikalar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi, Yozgat Milletvekili Abdullah Bagtürk 
ile 4 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanu-
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nımıııı bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 I 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü mad
desinin (e) bendinin kaldırılması, İstanbul Mil
letvekili Kıza Kimsin, 274 sayılı »Sendikalar Ka
nununun bir kısım maddelerinin değiştirilme
si hakkında kanun tekliflerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı teskeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunda yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet, Çalışma ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er' üyeden kurulu 23 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/194, 2/84, 2/140, 2/287; Cumhuriyet Se
natosu 1/1123) (Millet Meclisi S. Sayısı : 133 c 
İnci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1453) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 7 . 1970) 

IV 
A - HAKLARIMDA İVEDİLİK KAH AKI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DtiFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLEK 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlıı 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesibit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Eeşat Arpacıoğlu, e£-
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor- J 

lan (Millet Meclisi 5 /3; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhura 
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
2G . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ermi ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
raldı görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

9. — T. E. M. M. Saymanlığının 1969 Mart, 
Nisan, Mayıs ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8 A) (S. 
Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

10. — T. lî. M. M. Snymanhğmm 1969 Hazi
ran, Temmuz, Ağustos ayları hesaplarına ait 
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Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/9) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
30 .6 .1970) 

.11. — T. P>. M. M. Saymanlığının 19G9 Eylül, 
Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (5/10) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 30 . G . 1970) 

12. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969, 
Ocak, Şubat 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu .raporu (5/7) (S. Sa
yısı : 205) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

13. _ T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları inceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. Sa
yısı : 206) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

14. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 
670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 noi maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLfiR 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAP[LACAK 
İŞLER 

1. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak
man'in, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra 
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi • 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı • 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ım Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Jşıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahram.ıu'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-

oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — izmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
15 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu A.yşo'dcn doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'ııin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki ^036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili tlhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
üniversitesinde kurulacak Teknoloji, ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği işlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
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Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
{Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun üe 3201 sayılı Emniyet 
Teşküât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet üz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku

ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Keımal Ataman'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri feomisyonlan raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1070) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım in, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Ticari işletme relini kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 21. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

23. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfmaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilmin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırıl-
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ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

,24. — Turgutlu'nun, Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yasa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yasa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160\ (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

25. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 27. — Bursa Milletvekili Kasım Önadını'in, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
vu Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon rpporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

>X 28. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada-
şmm Kara Avcılığı kanun teklifi ve içişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis

yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

30. — Okman Salunanikurt'a vatani hiamet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 .1970) 

31. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kul aç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 .1970) 

32. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

X 33. — 13.5.1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 34. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mcbrure Aksolcy 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

35. — feıtanibul Milletvekili İsmail Halkkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) 

36. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 
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37. — 275 -sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev I 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güneı'in ve istanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kumlu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/130, 2/240, 2/288) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 .1970 

m. — Maraş Milletvekili M. Zckeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili Ilbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri r e içişleri 
Komisyonu raporu (2/102, 2/163) (S. Sayısı : 
192) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1970) 

X 39. — Bursa Milletvekilli Cemal Külâhlı ve 
1 i arkadaşının, Türkiye mühendis ve aniım ar otla- I 
lan kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı kanun
ların yürürlükten kaldırılmasınla dair kanun 
teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım, 
Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 5 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/141) (S. Sayısı : 168) 
• Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

40. — Genel Sağlık Sigortası ıkanunu taısarısı I 
ve Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, iSağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarından 2 şer üyeden I 
kurulu 21 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/187) (S. 'Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1970) 

X 41. — Buma Milletvekili Kasım Önadını'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu I 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er I 
üyeden kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon ra- I 
poru (2/13) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 
27 . 6 .1970) 

X 42. — Traibzion Mill'etvekili Ahmet ^Sener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kumlrmı 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve I 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden ku- I 
rulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/30) I 
(S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 27.6.1970) 

X 43. — Çiftçi imalllarmı/n korunması hakkın- I 
da, kanun tasarım ve Adalet, İçiş>1eri, Millî Sa- | 

vunına, Köy işleri, Tarım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 34 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/277) (S. Sayısı : 207) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

44. — Salgın ve bulaşıcı haftalıklarla olağan
üstü sıava.ş 'hakkında kanun taısarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri, Adalet, Sağlık: ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üye
den kurulu 25 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/99) (S. Sayısı : 21]) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1970) 

45. — 5246 sayılı Istanlbul Teknik Ünivensite-
si Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 
6033, 7222 ve 333 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde 'değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/246) (S. Sayısı : 215) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1970) 

46. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1970) 

47. — İstanbul Telkinik Üniversitesi Kuru
luş Kadrolan Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/208) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1970) 

X 48. — Nafa'ka aJacaJklarıum yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/120) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1970) 

X 49. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara Via im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1970) 

50. — 6064 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
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ile Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1970) 

51. — Harcırah Kanununa e*k kanun t aşarisi 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 
7 . 7 . 1970) 

!52. — Rize Milletvekili Kral Yılmaz Akeal 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 

eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/145) (S. Sayısı: 
220) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

5:5. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

54. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

55. — 1050 sayıılı Muhasebe i Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmedi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri, Adalet, dağ
lık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulu 25 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/24) (S. Sayısı : 
227) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1970) 




