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I - GEÇEN TU
1/118 ve 2/53; 1/92; 1/187; 1/24; 1/99 ve
1/103; 2/38; 1/277; 1/333 esas sayılı kanun ta
sarısı ve tekliflerini görüşmek üzere evvelce ku
rulmuş olan 7 aded Geçici Komisyonun yeni
oranlara göre yeniden kurulmaları ayrı ayrı oya
sunularak kabul olundu.
Başkanlık Divanında açık bulunan Başkanvekilliği seçimi ile daimî komisyonlardaki açık
lara üye seçiminin birlikte yapılması kabul edi
lerek, yapılan seçimler sonunda çoğunluğun
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LNAK ÖZETİ
sağlanamadığı anlaşıldığından;
29 . 1 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,20 de son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Ordu
Talât Köseoğlu
Memduh Ekği
Kâtip
Sivas
Enver Akova

SORULAR
Yazılı sorular
1. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
Amasya ili ile bu ile bağlı bâzı ilçelerdeki Hü
kümet binalarının tamirine dair yazılı soru
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/470)
2. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
orta dereceli okullardaki kadro, öğretmen, ders
araç ve gereç yetersizliğine dair yazılı soru
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/471)
3. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
ilkokul ders kitaplarının bir komisyon tarafın
dan hazırlanmasına dair yazılı soru önergesi,
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/472)
4. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
köy okullarına hademe kadrosu verilmesine
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/473)

ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/476)
8. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Eflani ilçesi ortaokuluna öğretmen tâyin
edilmesine dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/477)
9. — Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın, Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılıyan fab
rikalara dair yazılı önergesi, Millî Savunma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/478)
10. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem'in,
Üniversitelerarası ortak ilkeler kanunu tasarı
sına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/479)
11. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün, Kurucaşile iskele ve balıkçı barınağı
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına
gönderilmiştir. (7/480)

12. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün,
Zonguldak iline bağlı Perşembe, Eğer5. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ci ve Çakraz ilçeleri ortaokullarının öğretmen
m, Aydın'in Yenipazar ilçesine bağlı Direcik
köyü öğretmeninin Atatürklü anma töreninde ve ders araçları ihtiyacına dair yazılı soru öner
yapmış olduğu konuşmaya dair yazılı soru öner gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/481)
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/474)
13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UyQ. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'- sal'm, Ankara Belediyesi Başkanvekiline dair
m, Aydın'in Kuyucuk ilçesine bağlı Karapınar yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/482)
köyü muhtarına dair yazılı soru önergesi, Ta
rım ve içişleri bakanlıklarına gönderilmiştir.
14. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
(7/475)
imam - Hatip kadrolarını il ve ilçeler itiba
7. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'- riyle dağılışında hangi hususun dikkate alın
in, Zonguldak ili Kurucaşile ilçesine doktor tâ dığına dair yazılı soru önergesi, Devlet Bakan
yin edilmesine dair yazılı soru önergesi, Sağlık
lığına gönderilmiştir. (7/483)
— 326 —
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II. — GELEN KÂĞITLAR
Teklif
I huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon
1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 2 başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/431,
Cumhuriyet Senatosu 2/302) (Millet Meclisi
arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
S.
Sayısı : 247, Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 31.7.1970 sı : 1503) (Dağıtma tarihi : 29.1.1971) (Gün
tarih ve 1327 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile deme)
7. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
değiştirilen 36 ncı maddesinin III ncü bclümüns
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvel
bir (f) fıkrası ilâvesine dair kanun teklifi
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
(2/471) (Plân Komisyonuna)
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
Raporlar
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar beyiyeleri
1/404, Cumhuriyet Senatosu 1/1146) (Millet
üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit yetim
Meclisi S. Sayısı : 248, Cumhuriyet Senatosu
lerine tahsis ve tevziine dair 30.5.1929 tarih ve
S. Sayısı : 1500) (Dağıtma tarihi : 29.1.1971)
1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/368)
(Gündeme),
(Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, İçtü
8. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Necip
züğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi 21.1.1971 tarihli 39 ncu Birleşimde ka Mirkelâmoğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu 1970
yılı bütçesinin (A/l) ve (R) cetvellerinde
bul edilerek) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi :
değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi ve
27.1.1971) (Gündeme)
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
3. — Devlet iç istikraz tahvillerine uygula riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
nılacak faiz hadleri hakkında kanun tasarısı ve kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/418,
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/407) I Cumhuriyet Senatosu 2/301) (Millet Meclisi
(S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 28.1.1971) I S. Sayısı : 249, Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
(Gündeme)
sı : 1501) (Dağıtma tarihi : 29.1.1971) (Gün
deme)
4. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm,
3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun
9. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin,
35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
(2/407) (S. Sayısı : 241 (Dağıtma tarihi :
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi
28.1.1971) (Gündeme)
2/437, Cumhuriyet Senatosu 2/303) (Millet
5. — 1076 sayılı Yedeksubay ve yedek askerî
memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği-,
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) (Gündeme)
6. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1970
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Oum-

Meclisi S. Sayısı : 250, Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 1502) (Dağıtma tarihi : 29.1.1971)
(Gündeme)
10. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelin Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım bakanlıkları kısmında değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/410, Cumhuriyet Sena
tosu 1/1149) (Millet Meclisi S. Sayısı : 251,
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1504) (Dağıt
| ma tarihi : 29 .1.1971) (Gündeme)
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11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/415, Cumhu
riyet Senatosu 1/1153) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 252, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1509)
(Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1971) (Gündeme)
12. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları teskereleri (Millet Meclisi 1/414,
Cumhuriyet Senatosu 1/1152) (Millet Meclisi
S. Sayısı : 253, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
1508) ((Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1971) (Gün
deme)
13. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Koinısyon baş

O :1

kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/403,
Cumhuriyet Senatosu 1/1148) (Millet Meclisi
S. Sayısı : 254, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
1498) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1971) (Günde
me)
14. — 1970 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) igaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri
(Millet Meclisi 1/411, Cumhuriyet Senatosu
1/1150) (Millet Meclisi S. Sayısı : 255, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1505) (Dağıtma
tarihi : 29 .1.1971) (Gündeme)
15. — istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları
tezkereleri (Millet Meclisi 1/412, Cumhuriyet
Senatosu 1/1151) (Millet Meclisi S. Sayısı :
256, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1506)
(Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1971) (Gündeme)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15.00
'BAŞKAN -— Başkanvükili Talât Kösteioğlu
KÂTİPLER : Memduih Ekşi (Ordu), Enver Akova (ISivas)

BAŞKAN — MiÜet Mecüısinün 44 ncü Birleşimini açıyorum.
III.

YOKLAMA

BAŞKAN — Otomatik cihazlarla yoklama
yapılacaktır.
Sayın üyeiLerin beyaz düğmelilere basmalarını
rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ OENEL KURULA SUNUŞLARI
1, •— Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya'hnm, İstiklâl Sava§ı gazilerine verilen madalya
— 328

lar hakkında gündm dışı demci ve Millî Savun
ma Bakam Ahmet Topaloğlu'nun cevabı .
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BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, îsti|klâk Harbi gazileriyle ilgili madalya konusunda
gündem dışı söz istemişsiniz. Buyurunuz efen
dim.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkanım, Yüce Meclisin, çok değerli üyeleri;
Malûmlarınız olduğu üzere; Türkiye'yi
istiklâli Harbinde bize vatan yapan İstiklâl
Harbi gazilerinin bugün hayatta olanlarını
büyük sıkıntıdan kurtarmak için, bu Yüce
Meclis, 66 sayılı Kanun i'îıe madalya verilmesini,
1005 sayılı Kanun ile de bugün hayatta olan
lara tayda 300 lira Şeref Aylığı verilmesini ve
.866 sayılı Kanunla da, bunun ne zamandan ne
zamana., İstiklâl Harbinde vazife görenlere verilleceğini tâyin etmiştir.
Son duruma göre; 15 Mayıs 1335 ile İzmir'in
Türk Kuvvetleri tarafından kurtarıldığı 9 Ey
lül 1338 e karar, İstiklâl Harbinde cephede
ve cephe gerisinde fiilen çlışmış olanlara 300 li
ra aylık bağlanması kabul buyuralmuş idi.
1967 den bu tarafa geçen 3 - 4 sene içerisinde,
haklarını almak için müracaat etmiş olan İs
tiklâl Harbi gazilerinin müracaatlarına ya hiç
cevap verilmemiş, veya senede bir cevap verile
rek hak almaları sürüncemede bırakılmıştır.
Son bir yıl içeriğinde, Millî Savunma Ba
kanlığımızın bu hak alma işini süratlendirmek
için gösterdiği gayreti takdirle anarım. Fa
kat muhterem arkdaşlarım; İstiklâl Harbine iş
tirak eden 18 yaşındaki bir delikanlı bugün
70 yaşındadır; 35 yaşında iştirak eden bir de
likanlı bugün 90 yayındadır. 70 yaş ile 90 yaş
arasında bulunan kimselerden askerlik vesikası
istenmekte, terhis vesikası istenmektedir. Bun
lar, bunları kaybetmiştir. Askerlik şubelerin
de doğru dürüst kayıt olmadığından dolayı,
vesika verememektedirler. Askerlik şubeleri
nin bir kısmı yanmış, defterler kaybolmuş, zel
zeleler olmuş, askerlik şubeleri tahribedilmiştir. Bu sebeple, binlerce ve onbdrleroe Mşi hak
kını ispat edememekte, hakkını alamamaktadır.
Muhterem /arkadaşlarım;
Benim teklifim, Millî Savunma Bakanlı
ğınca, elindeki vesikayı kaybettiğinden, asker
lik şubesi yandığından veya zelzele olduğun
dan veya defterler ortadan kaybolduğundan
dolayı hakkı elde edemiyen onbirlerce gazi, iht:ya~ vs rnıhtaç vatandaşımızın, daha fazla ıstı
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rap içerisinde bırakılmadan, bunlarn hakla
rını tesbit ve tetkik edecek bir komisyonun ku
rulmasıdır.
1005 ve 869 sayılı kanunlarda, bu işin sü
ratle yapılması için fazla mesai yapılmasına
dair geçici maddeler vardır. Bu madde gere
ğince, bu işlerle meşgul dairede fazla me3ai
yapılmasını ve 4 yıldan beri sürüncemede olan
bu işe artık 'bir son verilmesini istirham ediyo*
rum.
Her ay, asla şüphem yok ki, her arkada
şımıza 300 - 400 mektup gelmektedir, istiklâl
Harbi Gazisi hakkım aramaktadır. Buna mut
laka bir çare bulunması lâzımdır. Sayın Millî
Savunma Bakanımız da buradadır; lütfen kür
süye buyursunlar, bu işin süratle ve en kısa
zamanda halledilmesi için, alacağı tedbirleri,
aldığı tedbirleri buradan izah buyursunlar.
Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — ıSayın Millî (Savunma Bakanı
Ahmet Topaloğlu, buyurunuz efendim.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO- ^
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok
muhterem arkadaşlarım;
Yüce Meclisinizin kabul ettiği, İstiklâl Har
bi gazilerine verilecek madalya ve kendilerine,
geçimleri için bağlanacak cüzi bir maaş, büyük
bir lütuf olmuş; bu süre içerisinde Bakanlığı
mızca, hakikaten ileri yaşlara varmış ve bize
vatan bağışlamış bu vatandaşlarımıza madalylarının süratle verilmesi için büyük bir gay
ret sarf edilmiştir.
Ancak, askerlik şubesi defterlarrnin 50 se
ne gibi uzun zaman evvel yapılmış bulunması,
eski yazı ile yazılmış bulunan askerlik şubesi
defterlerindeki bu müracaatların, kayıtların
incelenmesi, şubeler ile bakanlık arasında, şu
belerle askerlik daireleri arasındaki muhabe
reler, 3 seneden beri ancak bu müracaatın 4/5
ini halletme imkânını sağlamıştır.
Bu dairede, 869 sayılı Kanun çıkmadan ev
vel 3 memur çalışırken nalen 34 memur çalış
maktadır. 3 sene içerisinde, 1968 den bugüne
kadar madalya için müracaat eden vatandaş
adedi 113 bindir. Bu 113 bin madalya müraca
atından Q<î bini, doğrudan doğruya askerlik
dairelerinden muameleleri düzgün ve tekemmül
329 —
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etmiş olacak Bakanlığa intikal ettirilmiştir.
1 Ocak 1970 ten 1 Ocak 1971 e kadar da, ayrı
ca 11 bin müracaat olmuştur. 113 bin müraca
attan 35 bininin madalyaya müstehak olmadı
ğı, yapılan tetkiklerden anlaşılmıştır. Yani,
113 bin kayıttan 35 bininin madalya hakkı ol
madığı, askere sevk edilmiş ise de, izin süresi
ni geçirdiği veya firar ettiği anlaşılmış ve bun
lara madalya vermek imkânı olmadığı kendile
rine tebliğ edilmiştir.

dirilmiştir. Hassasiyetle bu mesele üzerinde du
rulmaktadır.
Sayın Tosyalı'ya; birçok arkadaşlarım za
man zaman beni Meclis (kulislerinde yakalayıp
bu meselenin gecikmesinden duydukları üzün
tüyü bildirmiş idiler, bu şekilde diğer arkadaş
lara da bir açıklama fırsatı verdiği için teşek
kür ederim.
Hepinize saygılar sunarım- (A. P. sıraların
dan alkışlar)

1005 sayılı Kanuna göre 95 072 ve 869 sa
yılı Kanuna göre de 45 bin vatandaşımız ise
madalya almış bulunmaktadır.
Ayrıca, zayiinden 5494 vatandaşımıza ve in
tikal «urctiyle de 144 vatandaşımıza madalya ve
rilmiş bulunmaktadır.
Bu müracaatçılar arasından, biraz evvel arz
ettiğim 35 bin usulsüz müracaattan 10 bininin
tetkiki bitmiş ve bunlara madalya verilemıiyeceği tebliğ edilmiştir. 822 vatandaşımız madal
ya alma haklarının olmadığının tebliği üzenine
Damştaya müracaat etmişler, bunlardan 10 u
dâvayı kazanmış, 43 ünün ise reddedilmiştir.
Diğerlerinin dâvası devam etmektedir.

2. •— Kırşehir Milletvekili Mustafa Kemal
Güneş'in, TRT ivin yayınladığı «Köye Doğru»
ve «Olayların içinden» programına dair gün
dem dışı demeci.

Halen İBakanlığımızda 113 bin müracaattan;
şubeler ve askerlik daireleri ile, muhaberede bu
lunan 22 bin müracaat neticelenmemiş durum
dadır. Yani 113 bin müracaatın 78 bin adedinin
muamelesi tekemmül ettirilmiş ve kendilerine,
askerlik şubelerince tebliğ edilmiştir.
Çok muhterem arkadaşlarım, bu ileri yaş
taki ve bize vatan bağışlamış bu vatandaşları
mızın muamelelerini biran evvel bitirmek için,
Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesinde
yeni bir çalışma düzeni kurulmuş, bu düzen
içerisinde, bu sene 1 Ekimden Ocak ayma ka
dar 11 bin madalya verilmiştir. Yani 1968 yı
lından 1970 yılı Ekim ayına kadar 35 bin ma
dalya verildiği halde, bu sene 1 Ekimden
i Ocak tarihine kadar 11 bin madalya veril
miştir.
Yine, bu madalya veren dairede bâzı lü
zumlu tedbirler alınmış, bâzı avukatların ta
kipçilik yapmak suretiyle vatandaşlarımızı do
landırdığı ve Anadolu'da birçok yerlere mek
tuplar yazdığı üzerinde tahkikat açılmış ve
burada madalya işleri ile uğraşan bir binbaşı
nın tevkifine ve Baro'ya da yazı yazılarak va
tandaşları dolandıran avukatların isimleri bil— 330

BAŞKAN — Sayın Kemal Güneş, TRT nin
yayınlarından «Köye Doğru» ve «Olayların
içinden» konuları için gündem dışı bir konuş
ma istemişsiniz. Buyurun efendim, 5 dakikayı
geçmemek üzere...
M. KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın
Başkan, saygıdeğer Milletvekili arkadaşlarım;
Geçen Salı, yani 26 Ocak akşamı Türkiye
Radyo - Televizyon Kurumunun «Köye doğru»
ve «Olayların içimden» canlı yayımlarını dinliyen ve seyreden her liz'ıan sahibi vatansever
Türk, vicdanından derin yara alarak yayını
nefret ve ibretle seyretmiştir. Evelt, başında
«Türkiye» kelimesi bulunan, fakat yayınla
rında samimî olarak Türkiye ve Türklükle hiç
iligisi bulummıyan bu yüzkarası Radyo - Televiz
yon Kurumu artık taraflı tutumu ile... (O.
H. P. sıralarından gürültüler, «Ayıp, ayıp»
sesleri) Artık taraflı tutumu ile ve davranış
ları ile hangi yolun yolcusu olduğunu ortaya
iyice koymuştur. Bu memleketin öğrenimde
bulunan çocuklarını Türk kanun ve zabıta kuv
vetlerine karşı çıkarmak için yeni tahrik ve
teşviklerin içinde bulunduğunu anlamamak
için insaftan yoksun olmak gerektir.
Ne olmuş? Niğde öğrenci Yurdunda yapı
lan seçimlerin neticesini hazmıedemiyen, ne idiğü bütün Türk Milletince malûm olan, dağ
eşkiyalarmın dahi haya edeceği bir tutum ve
davranDşla elleri silâhlı olarak, hem de Baş
kentin ortasındaki bir öğrenci barınağıma bas
kın yapmış, tsilâhlı hâdise çıkarmıştır. Haber
dar edilen Türk Polisi, suçluları, kanunun ken
disine verdiği hak ve salahiyetleri kullanarak
takibetımiş ve herkesçe malûm, kendisini bütün1
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Türk efkârına bâzı öğretici ve öğrencisi l e bir
zamandan beri gerçek hüviyetlerini tescil et
tirmiş bir anarşi yuvasında çember içine almış
tır.
ıSalyım milletvekilleri;
Büyük çoğunluğu semt sakinleri olan An
kara halikının gözleri önünde, tam 4 saate ya
kın, her türlü şeni tecavüz ve (taarruzda bulu
narak, arzu ettikleri gayenin taıhaikküku için,
Ibağımusıızlıik savaşı naraları ile kendi kardeş ve
ağabeylerine, üstelik Türk Devleltimin zaibıita
kuvvetlerine karşı taş, sopa, Molotof kokteyli,
dinamit ve ateşli silâhlarla saldırmışlardır.
Dünyanın hiçlbıiır 'ülkesinde, kamu düzen ve
güvenlini sağlayan kendi zabıta kuvvetlerine
karşı bu türlü davranışı, iç harbler dışında,
/tesfbiıt etonelk ınürnıkum değildir.
Ne yapmış zabıta? «ıSuçluları teslim ©diniz
veya müsaade edimiz biz çıkartalım» demiş.
Sen milsin bunu söyliyen? Buma anıarşisifcleran
cevabı; ağza alınmadık küfürler, «Kaaftil po
lis», «Faşist polis», «Amerikan uşağı polis...»
Ve (bunu mütaakiıbetn taş, sopa, silâh kullan
mak, hem de öldürmek için hücum etaek şek
limde olmuştur.
ıSaiyun iarkadaşlarım;
(Devletin gücü elbette sırtımı dönemezdi.
Sanki sokak muharebesi yapılıyormuşcasıma,
polisin miüsajm'ajhasını suiistimal Ederek kat kat,
oda oda vuruş, döğüş ve tam 21 tane polisi
çeşitli yerlerinden yarala, 5 tanesini hastanelik
elt, ondan sonra masumane, zeytinyağı misali
üste çık, Devletin inzıbait kuvvetini suçla...
ofllrnaz böyle şey.
Radyo - Televizyon Kurumunun, bu türlü
hayasızlığı ve edepsizliği takdir ve teşvik eder
cesine teşhir edişi... (C. H. P. sıralarından
gürültüler, A. P. sıralarından alkışlar, «BraVo»
•sesleri) Itakdir ve teışlhir edercesine, güya Ana
yasanın kendilerime verdiğini iddia ettiği hak
iki kötüye kullan, Türk Milletine ve en son
Ihür ve müstakil yaşayan Türk Devletini .orta
dan kaldırmak tavır ve gayreti ile çalbala ve
prlopaganda yap., işte o zaman, «aami duvarı»
âtasözünden ilham alarak, «sen eceline susa
mışım» demekten kendimi alamıyorum.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sen susamı
şım.
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İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Bir Anayaısa kuruluşuna bu nasıl hitap böyle?
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Bu ha
yasız tecavüzü Türk Milletinin vebalini ve
vekâletimi taşıyan bir milletin vekili olarak
şiddetle, nefretle...
BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika dMer
misimiz? Siz köy konuları ve TRT konulan
üzerinde mi söz istemişıtiniz?
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Radyo Televizyon Kurumunun 26 Ocak taıihimdetki
«Köye doğru» programı üzerimde söz almıış'tım.
(C. H. P. sıralarından gürültüler)
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Kelimele
ri biraz seçmesini bilsin sayım Başkam..
.b A Ş K AN — Müracaatınız 'istikametinde ko
nuşun.
Buyurun.
M. KJÜMAL GÜNEŞ (Devamla) — Bu ha
yâsız tecavüzü TÜIIK Millerimin vebalini ve ve
kâletini taşıyan, bir miljetvekiii olarak şiddet
le, nefretle ve çok büyük bir üzüntü ile huiuiı unuaita teİ'im ediyorum.
kiml'crö, neye bu yayın? Zira, Devletin gü
venini sarsacak neşriyatım ,son giinierde gemi
azıya alırcasma yapılması, çıkartılacak kanun
ların çıkmasından önce son yıkıcı darbeleri in
direbilmek çaba vs gayretleri olsa gerek. Be
reket ki bu yayın ancak Anakara gibi bir ilimiz
hudutlarına inhisar etmektedir. Bu umutları
kurs akl arında îkalacak tır.
Sayın milletvekilleri.
Bu çatı alıtma 23 yıllık Devlet memuriyetin
den sonra gelen yokluğun, sefaletim bütüm şart
larında yetişmiş, damın, sekinin ev küllüğüm ço
cuğu, Batıyı ve Orta - Doğu ülkelerini görmüş
bir Türk evlâdı olarak söylüyorum; hayâsızlıik, edabsizlik ve yıkıcılığın bu biçimine hiçbir
yerde rastlamadım ve görmedir,!.
LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Sensin
edepsia, edepsizlik sende. (C. H. P. sıralarınckıv. gürültüler)
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Bir müdd'ü'li için bûTumduğum İsrail'de bile, 1964 te te
levizyon verici tiıslasyonları yokken bile, İs
rail'de hsr evin alıcısından seyredilen, ezelî
düşmanları caydıkları Arapların televizyonu da
hi, Yahudi Milletine bu tip yayını reva görme331 —
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miş ve yapmamıştır. Bugün Demirperde gerisi
komünist yayımlar bile, «bizim» demeye utan
dığım Radyo Televizyon Kurumunun yayınları
nı yapmamaktadırlar. Her halde en son mo
dayı, yani Maoculuğu seçmiş olmalılar. Bu
yayınlar artık bitmelidir.
900 yıllık Türk yurdunu hiçbir «Türküm»
diyen insan ve ne de bir yayın organı bu {ka
dar yıkmak çaba ve gayretini göstermemiştir.
Her karış toprağı ecdat kanı ile sulanmış Türk
lüğün bu en son vatanını kurtarmada; üç da
yısını, bir emmisini cephelerde şehit bırakmış
bir vatan çocuğu olarak, tek başıma da kalsam,
bu vatanın yakılmasına ve esir olmasına mü
saade edemem ve etmiyeceğim ve etmiyelim
de! (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Cena
bı Hakkın verdiği canı, bu yolda eğer vermek
kaderde varsa, buna da hiç tereddütsüz koşaca
ğım.
MUSTAFA OK (Manisa) — Maşallah...
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Bitsin ar
tık bu kötü sözler ve hayâsızlıklar.
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Yapanlar
utansın...
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım.
O gün gördüğünüz gibi, boy boy, poz poz,
öğrencisinden öğreticisine kadar en ufaik te
ferruatını ekranlarına aksettirmek: için, sadist
insanların ruhu ile olayları ballandıra ballandı
ra dile getiren Radyo Televizyon Kurumu gö
revlilerinde bira,z utanma ve haya duygusu ol
saydı... (C. (H. P. sıralarından gürültüler,
«hayâsız sensin» sesleri) Oysaydı, bunlar; ide
olojileri ve keyifleri için bile çekinmeden cana
kasteden bu adamların yanında, lütfen 'tenevvür
edip de Ankara hastanelerinde, görevini yapar
ken yaralanan garip insanları, tevekkülle akıbe
timi bekliyen şerefli i.nsanîar olan Türk polis
lerini de ziyaret eder, hiç olmaasa, filmini çek
mekten vazgeçtik, bir «geçmiş olsun» diyebilir
lerdi.
BAŞKAN — Lütfen toparlayın sayın hatip.
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Devlet
bünyesini kurt gibi kemiren, hiçbir memura naısibolmıyan maddi imkânlar içinde yüzen bu ha
yâsız insanlar bir sefaleti dile getirmek için...
(0. H, P. sıralarından şiddetli gürültüler)
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MUSTAFA OK (Manisa) — Hayâsız sensin,
terbiyesiz sensin!.. Yazık, ıterbiyesiz sensin!..
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Bir sefa
leti dile getirmek için kilometrelerce yol
katedip, Güney - Doğu Anadolu köylerine ka
dar imkân bulup giden en ufak nezaket kaide
lerinden uzaîk olan bu terbiyesizler... (O. H. P.
sıralarından (gürültüler, «terbiyesiz sensin» ses
leri)
BAŞKAN — Sayın hatip, sizi lisanı nezahete
davet ediyorum, lütfen.
Müsaade buyurun efendim. Müsaade buyu
run efendim.
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Dinleyin,
dinleyin, kendi adamlarınız da oradaydı. Te
levizyonu seyredenler görmüştür, sdz de taısvibetmiyorsunuz. (0. H. P. sıralarından, «yok
öyle şey» »esleri)
BAŞKAN — Sayın hatip, tamamlayınız efen
dim lütfen. (C. H. P. sıralarından gürültüler)
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Bunu
kabul eden bu terbiyesizliği kabul ediyor de
mektir, iade ediyorum. (O. H. P. sıralarından,
«sensin terbiyesiz» sesleri) Numune Hastanesi
ne kadar gidiyorlar, hayatları pahasına görevle
rini yapan haysiyetli Türkiye Cumhuriyeti po
lis memurlarına uğrayacak vakit ve imkânı bu
lamıyorlar, ne acı şey!. (C. H. P. sıralarından
gürültüler, «doğru konuşsun» sesleri)
BAŞKAN — Lisan nezahetine davet ettim
efendim. Zabıtlara geçmiştir.
LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Meclis
kürsüsünden böyle küfür olmaz.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — îki bö
cek kabul edin, birinin adı tırtıldır, diğerinin
adı ipek böceği.. îkisi de aynı türden ve hattâ
şeklen birbirlerinin benzeridir. Bugün sokaktakkanarşist öğrenci» diye takdim edilenler
bu böceklere benzerler..
CAHİT ANGIN (Çorum) — Senin gibi.
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Ben if
tihar ederim, benim gibi tırtıla.
Tırtılın ağacı dalamasını, kurutmasını an
cak komşu düşmanlar zevkle seyreder, alkışla
karşılar. Çoğunluğu ipek böceği misali olan
üniversiteli Türk evlâdı,, tırtıla alkış tutan
j ideoloji sapığı komşular tarafından daima ezil132 —
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me tehlikesine mâruz kalırlar ve kalıyorlar da.
Bugün Türk Milletine bu manzarayı gösterir
seniz - ki, görüyor ve iyice görmeye başlamış
tır - ipekböceğini severek, okşıyarak, ona yap
rak getirerek beslediğini, tırtıla muhabbeti olan
ların da yüzüne tükürmeyi en tabiî davranış
kabul etmektedir.
işte bu son olayda Cebeci semti halkı ideolo
ji piçlerinin tırtılların üzerine yürümüş...
ORHAN OK AY (Konya) — Piç sensin.
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Ben «ide
oloji sapığı piçler» diyorum. Üzerinize almayın.
îşin garip tarafı bu zararlı haşaratı, 'sabrı
taşan halkın elinden kurtaran yine şerefli po
lis memuru olmuştur.
Sayın milletvekili arkadaşlarım; iyice pas
lanmış bir demirin pası süngerle, bezle, tahta
ile, hattâ yumuşak eğe ile temizlenmez. Bunu
ancak çelik eğe yani, kanunlar temizliyecektir.
Onun için, biran önce bu çatı altındaki bütün
şerefli parlömanterlerin elele vererek, parti
farkı gözetmeksizin TRT Kurumu ve üniversi
telerle ilgili kanunları çıkarması, Türk Milleti
ne verebilecekleri en güzel bir hediye olacaktır.
BAŞKAN — Bağlayınız sayın hatip, zama
nınız dolmuştur, çok rica ediyorum.
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Gerçi
baykuşlar, «üniversite özerkliği gidiyor, insan
hakları gidiyor» diye bağıracaklardır. Sorarım
sizlere; insan vurmak, yaralamak, öldürmeye
kasdetmek, hattâ öldürmek, işkence yapmak,
ilim yuvasını ve araçlarını tahribetmek özerk
lik faktörleri midir?
Bağıran profesörlere soruyorum, sizin özerk
liğiniz, sizin ilminiz bu mudur? Çatı altında in
san vurulur, hukuk ilmi okutanlar sokakta
tahribedilen bir Anayasanın hayalî koruyucu
meleği olurlar.
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız artık, sayın
hatip.
M. KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — Okumak
istiyenler ilim ocağından silâhla kovalanır. Ne
gariptir ki, bu müesseselerin öğretim üyeleri
sokaklarda hayalî suçlu arar ve bu suçlulara
bildiriler yayınlar.
Muhterem milletvekilleri; vicdan, kanunların
kanunudur. Vicdanı teşekkül etmiş herkes,
şu manzara karşısında, elbette ki ıstırap duya
caktır. Konuşmalarımdaki acı ve kırıcı husus
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ları, konuşmalarımdaki acı davranışları iyi ni
yetime, vicdanımın sızısının verdiği tehevvüre,
bilhassa memleketseverliğime bağışlamanızı di
ler, hepinizi en derin saygı ile selâmlarım.
(A. P. sıralarından alkışlar)
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın
Başkan, usul hakkında, Başkanlık Divanının
tutumu ile ilgili usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Gündem dışı konuşuluyor. Şu
anda gündem dışı konuşulan bir..
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Küfürleri
serbest bırakıyorsun Başkan.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
Ben lisan nezahatine davet ettim ve zabıtlara
geçmiştir.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söyliyeyim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim, ne bakım
dan söz istiyorsunuz?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın
Başkan; içtüzüğün 93 ncü maddesine göre; He
yeti Umumiyede söz alan bir milletvekili galiz
ve müstehcen sözler istimal edemez. (A. P. sı
ralarından, «doğru doğru» sesleri)
Şimdi siz, Anayasa ile yerini almış müesse
selerin burada doğrudan doğruya, «hayâsız, şe
refsiz, haysiyetsiz» diye.. (A. P. sıralarından,
«yalan mı» sesleri) birtakım sıfatlarla ifade
etmesine devam eden bir milletvekilinin sadede
gelmesi için sözünü kesecektiniz. Bunu yapma
dınız. Ben kürsüye çıksam ve buradaki millet
vekillerinden birisine aynı sıfatları izafe et
sem... (A. P. sıralarından, sıra kapaklarına vur
malar) Bu şekilde Mecliste nasıl konuşulur, na
sıl ifade edilir?
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
Sayın Hayrettin Uysal; gündem dışı ko
nuşmalarda sadedin hudutlarını tâyin etmek
mümkün değildir. Umumiyetle buraya muayyen
bir konu için geliniyor, daha geniş bir şekilde
konuşmalar oluyor. Ben lisan nezahatine davet
ettim, usulü tatbik ettim. Lütfen oturunuz.
3. — İstanbul Milletvekili İlhan Egemen Daronddioğlu'nun, Almanya'daki işçilerimize yapıl
makta olan propagandalara dair gündem dışı
demeci.
BAŞKAN — Sayın İlhan Darendelioğlu, Al
manya'daki işçilerimiz arasında yapılmakta
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olan tahrikçi propaganda mevzuunda, 5 daki
kayı geçmemek şartiyle, gündem dışı söz iste
mişsiniz, buyurun.
ÎUHAN EGEMEN DAEENDELİOĞLU (is
tanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; şu anda Almanya'ya gönderdiğimiz işçi
ler arasında yapılmakta olan tahrikçi propagan
dayı dile getirmek için huzurunuzu çok kısa
ımüddetle işgal etmiş bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım; sözlerime başlama
dan evvel bir hususu hatırlatmak isterim. Bu
gün Almanya istikametini gösteren hudut ka
pılarımız Türk işçilerine açılmış olsa, hiç kimse
nin şüphesi olmasın, bir ay içinde en az 1 mil
yon .vatandaşımız geçim yollarını aramak için
Almanya'ya gidecektir. Bu, dün de böyle olu
yordu.
Almanya'ya gidiş yeni değildir ama, A. P.
inin oldukça yanlış bir iktisadi politikası yü
zünden Türk Milleti, hiç ümidetmediği günler
de, tahammülü güç, ağır vergilerle karşı karşı
ya getirildiği için bulgun inkârı mümkün değil
ki, Türk işçıisi kurtuluş yolunu Almanya'ya
gitmekte aramaktadır.
Vergiler pahalılığı davet etmiştir, pahalılık
ise sefaleti vıe açlığı getirecektir. Nitekim îzmirtte, bundan 15 gün evvel, «açlık geliyor»
diye, bir grup vatandaşımız gelecek olan açlığı
şimdiden protestoya başlamışlardır.
Doğrusunu söylemek lâzım gelirse Alman
ya'ya giden işçilerimiz, iktisadi yönden yani,
Türkiye'deki durumları ile kabili layas olmıyan bir ortam içindedirler. Hele devalüasyondam mütevellit paramızın değerinin düşmüş olu
şu Türk işçilerinin ceplerine giren markı daıha
da cazip halle getirmiştir.
Mulhteram arkadaşlarım; Almanya'ya giden
işçilerimiz 800 - 1 000 mark ile 1 800 mark,
arasımda çalışmaktadırlar. Şu anda vasati ola
rak 1 000 - 1 200 mark alan Türk ikçisi cebi
ne 5 000 liranın girdiğimi zannetmektedir. Hal
buki, Türkiye'de hâlâ bir işçi 500 lira ile çabşımamım hasreti içindedir. Türkiıye^&e hâlâ bir iş
çi birtakım sosyal ihtiyaçların gerekçesi içinde
dir. Türkiye'de hâlâ birtakım işçi, birtakım is
tismarcı işverenin, istismarcı sendikacının eli
altındadır. Onun için Almanya'daki işçiler, Tür
kiye'deki işçilere nisîbetle daha iyi bir ortam
içimdedirler. Fakat, buna rağnıen Almanya'da

29 . 1 . 1971

O :1

çalışan işçi kardeşlerimizin, büyük bir huzur
içinde olduğunu söylemek de, iddia etmek de
mümkün değildir.
işçilerimiz arasına sızmak istiyen millet ve
memleket düşmanlarının cüretkâr tavırları, faa
liyetleri karşısında bunlar büyük rahatsızlık
hissetmektedirler. Bilhassa bütün şikâyetlerine
rağmen kendilerine Devlet elinin ulaşmaması,
âdieta kaderleriyle başbaşa bırakılmak istenmesi
onları fazlasiyle üzmektedir.
Muhterem arkadaşlarım; biliyorsunuz ki,
Türkiye'deki komünist faaliyetleri 40 yıldan!
beri Türk isçisini hedef ittihaz etmiş olmasına
rağmen bugün muvaffak olamamıştır. Çünkü,
millî ve mânevi değerlerime sıkı sıkıya bağlı
olan işçilerimiz, bu sapık cereyana em az iltifat
eden bir kütle olmuştur. Bir kısım öğretim üye
lerimizin, bir kısım maarif teşkilâtımızın, hat
tâ sosyeteye merak sarmış varlıklı aile çocuk
larının dahi iğfal edildiği bu memlekette işçi
lerimiz, asla bu mevzuda aHıdatılamamıştır. Bu
gün dıe işçi teşekkülleri, işçi dernekleri, hattâ
işçi partileri kurmak suretiyle Türk işçisinin
komünist'leşeceğini zanneden bedbahtlar, elbet
te ömürlerinin sonuna kadar alda-nacaklardır.
Ama, bu demek değildir ki, işçilerimiz Alman
ya'da da aldatılamaz, onlarla meşıgul olmaya
ihtiyaç yoktur.
Muhterem arkadaşlarım, bu, çok korkunç
ve sakat bir düşüncedir. Kaldı ki, bugün Al
manya'da bilhassa Türk işçilerimizin arasın
da, işçileri hedef alan Demirperde memleket
lerinden Leipzing, Budapeşte, Prag ve Tok
yo'da şubeleri bulunan Türkiye Komiinirt
Partisinin beslediği teşekküller vardır. Bu te
şekküller, Zeki Baştım ar namı diğer «Yakufo
Demir» adlı, Moskova'nın emrindeki sicilli
bir vatan haini ile irtibat halindedirler. Maa
lesef Almanya'daki Türk talebeleri arasına gir
miş olan komünist faaliyetler, işçilerimiz] de
tehdit etmektedir.
Komünist faaliyetlerine
paralel odarak Köln, Frankfurt, Berlin, Mü
nih ve civarında çalışan işçilerimiz, «madem
ki, Çalışma Vekâletimiz şikâyetlerimize aldı
rış etmemektedir, adreslerine gönderilen pro
paganda yayınlarından millet vekillerimi s de
haberdar olsun, diye ve «liizı yardımcı olurlar
ümidi ile kendilerine gönderilen bu vesika
lardan bir kısmmı bana da göndermişler ve
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Ibu hususu, bilhassa Meclis Kürsüsünde dile
getirmem için rica etmişlerdir.
Muhterem milletvekilleri; size şimdi göste
receğim bu korkunç propaganda vasıtalarını
gördükten sonra sadece düşünmeye değil,
gerçekten Türk işçisinin sesine kulak vermeye değer olduğunu bir kere daha idrak ede
ceksiniz.
Muhterem arkadaşlarım; Almanya'ya giden
işçilerimize propaganda olarak Türkiye Ko
münist Partisinin gönderdiği Türkçe yayın
lardan birkaçını, vaktinizi almamak için bir
kaçını göstermek istiyorum. Meselâ, çalıştık
ları fabrikaların duvarlarına asılan afişler
vardır. Hani Almanya'da kanun hâkimdir, biz
deki gibi değil, Bizde bugün Dil ve Ta
rih - Coğrafya Pakültesini Kremlin duvarları
haline getirmiş olan zihniyetin Almanya'da
Ibunu yapmasına imkân yok. Çünkü, biz
deki gilbi tavizci bir Hükümet yok, bisdeki
gibi kanunları tatbikten âciz Hükümet olma
dığı için bunlara asla müsaade edilmez, işte
bakın Türkiye Komünist Partisinin...
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Al
manya'da, sizin gilbi muhalefet yok da onun
için olmuyor.
İLHAN
EGEMEN
DAEENDELÎÖĞLU
(Devamla) — Müsaade et, ben bizim bir der
dimizi dile getiriyorum. Efendi, şu göste
receğim vesikaları bir kere dinle.
Şimdi bakın muhterem arkadaşlarım; Al
manya'ya gönderdiğimiz özbeöz Türk kardeş
Terimize yapılmak istenen bu şenî propaganda
vasıtalarından size birkaç tanesi :
Türkiye Komünist Partisinin 50 nci yılı
münasebetiyle bir afiş, duvarlara asılmıştır.
Afişte «Türkiye Komünist Partisi 50 yaşında
dır» deniyor. Yine Mustafa Suphi'nin, hani
Trabzon^da, vatanperver Trabzonluların denize
attığı vatan haininin resimlerini ağmışlar,
«'Türkiye Komünist Partisinin 50 nci yılı» diye
propaganda yapıyorlar.
Bunların haricinde gazeteler de var. Me
selâ, batan «Kurtuluş» adında Türkçe bir ga
zete işçiler arasına gönderiliyor. Üzerinde,
«İşçiler birlesiniz» diyor Almanya&a'daki Türk
işçisinin gazetesi yazıyor.
Muhterem arkadaşlarım, hatırlarsınız; «Bü
tün dünya işçileri birlesiniz» ibaresi komünist
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manifestosunun son cümlesidir. Yani, komüniz
min baş sloganıdır. Bunlar, «İşçiler birlesiniz.»
diyor. «Bütün dünya işçileri birlesiniz» demiş
olsaydı, manifestoya paralel bir faaliyet göster
miş olacaklardı ki, zaten aslında komünist ol
duklarından kimsenin şüphesi yok.
işte, «Durum» adında 15 günde çıkan bir
mecmua, altında «TKP yaym organı» yazıyor.
Yani, «Türkiye Komünist Partisinin yaym or
ganı» yazıyor.
işte bir organ, adı «Yeniçağ» açalım iç say
fasını, «Komünist ve işçi Partisinin teori ve
enformasyon dergisi» diyor. Bunun da başında,
«Bütün dünya işçileri birlesiniz» yazılı.
işte, bakın «Yurdun iSesi» mecmuası, işte,
«Yaprak» Mecmuası. Bunlar Türkçe yayımlar
dır, Nâzım Hikmet'in şiirleriyle başlıyor.
Muhterem arkadaşlarım, bunlar, Almanya'daki komünist faaliyetleri içerisinde bulunan
Türk Komünist Partisinin organları ve neşri
yatıdır.
Bir de Türkiye'den oraya gönderilenler var
dır. Biliyorsunuz bugün gazete bayilerimizin
vitrinleri Mao, Stalin, Lenin, Castro gibi dün
yayı kana boyamak istiyen zihniyetin eserleriy
le, büyük büyük, kalın kalın kitaplarla dol
muştur. Bunları, Almanya isçilerine gönderebilmek zor olduğu için Türkiye'deki komünist
ler böyle küçük küçük kitaplar neşretmeye
başlamışlardır. Bunlar 20 - 25 tane ve hepsi
birer formalık veya birer sayfalık olup gizlice
Türkiye'den oraya gönderilmektedir. Araların
da komünist manifestosu yani komünizmin te
mel kitabı, komünizmin anayasası da vardır.
Bugün maalesef «komünizmin anayasası» dedi
ğimiz bu kitap dahi, Türk mahkemelerinden
beraet karan almıştır. Eğer bizim iktidarımız,
aralarından milletvekili çıkartmak yerine ihti
sas mahkemeleri çıkartmayı öngörmüş olsaydı
her halde bugünkü acze düşmezlerdi. Bunlar,
«ihtisas mahkemeleri yapacağız» diyorlar. Çün
kü; Türk adaleti huzurundan komünist manifentosunun beraet kararı almış olması, bizim
için büyük zül, iktidar için daha büyük...
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ne
yapsın Hükümet mahkemeye?
NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) —
Mahkemelerin istiklâlini hilmiyor onusunuz?

— 335 —
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İLHAN EGEMEN DARENDEIİOĞLU (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi söy
lemek istediğime geliyorum.
Efendim, bizim iktidarımız âdeta...
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Si
zin gibi arkadan hançerliyenler olmasaydı onu
da yapardık.
İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (De
vamla) — Evet, evet, bu işe siz tevessül etti
niz.
Bizim iktidarımız kimin yanında, kimin
karşısında olduğu belli değil. Yani, bir «Sukarno iktidarı» olmuştur, Endonezya'daki gibi,
bir «Sukarno iktidarı» olmuştur. Eğer bizim
iktidarımız kendisine rey veren sağ düşünceli
zihniyeti; bu kürsüden «Ben ortanın eolundayım» diyen ismet Paşa gibi «Ben de solcu ol
makla iftihar ediyorum» diyen sabuk ihtilâlci
ler gibi cesaretle ve iftiharla müdafaa etmek
hasletlerine sahibolsalardı her halde bugünkü
acze düşmezlerdi.
Çok utandım., iki gün evvel bizim Dahiliye
Vekili; «Türk Ocaklarını kapattım» diye bura
da iftiharla söylediler.
Muhterem arkadaşlarım, hepimizin iftihar
ettiğimiz bir Türk Ocakları vardır. Türk Ocak
ları, 50 yıldan beri kabinelere 17 vekil yetiştir
miş müstesna iftihar ettiğimiz bir teşekküldür
ki, Dahiliye Vekilimiz Türk Ocaklarını kapat
makla buraida iftihar ediyor.
Aziz ve muhterem arkadaşlarımız, şimdi de
mek istediğimiz şu: Madem ki, Çalışma Vekili
miz Almanya'daki işçilere kulak asmamıştır,
Almanya^daki işçilerin sesini duyurmak üzer©
hassaten istirham ediyorum; Parlâmento ola
rak biz Almanya'daki işçilerimize kulak verme
liyiz, Almanya'da karşıkarşıya geldikleri bu
gayrihukukî duruma son vermek için birlikte
tedbir düşünmeliyiz.
Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar, hür
metler sunarım. (Demokratik Parti sıraların
dan alkışlar)
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mişsiniz. Buyurun. (C. H. P. sıralarından alkış
lar)
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın
Başkan, muhterem milletvekilleri;
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurdunda İçiş
leri Bakanının buyruğu ile, en azından onayı
ile üzerlerine saldırılan, dövülen, onurları da,
vücutları da yaralanan, kitapları, giysileri ve
eşyası yağma edilen yüzlerce gencin büyük
çoğunluğu suçsuzdu. Ne geldi ise onların başı
na geldi. Polisi, belki de danışıklı olarak Siya
sal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Yurdunun içine
sürükleyen bâzı sözde solcu silâhlı kışkırtıcı
larda burunları bile kanamadan ortalıkta dola
şıyorlar.
Türkiye'nin yönetici kadrosunu yetiştiren
okula karşı bu ortaçağ kıyımını yaptırtan ve
savunan kişi de, İçişleri Bakanı olarak, yerin
de oturuyor.
Olayları, yerinde objektif olmanın da ötesin
de objektifle yansıtan Televizyon, Siyasal Bil
giler Fakültesinde Devlet Kuvvetlerinin yaptı
ğı ortaçağ kıyıcılığını ve yağmacılığını tevil
edilemiyecek biçimde gözler önüne sermiştir.
Bâzı kimselerin TRT düşmanlığı da zaten bun
dan ileri gelmektedir. (C.H.P. sıralarından
«Bravo» sesleri), alkışlar)
Niğde Öğrenci Yurdunu yönetme hakkını
dürüst seçimle kazanan gençler 6 gündür yurda
girip...
HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Yanlış söylüyorsun. Niğde Öğrenci Yur
dunun seçimi değil.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Yatakla
rında yatamamaktadırlar. Silâhlı baskınla yur
du işgal eden Devlet koruyuculuğundaki sorbalarsa başlarında kalpakları, ellerinde silâhla
rı, dolaplarında Mein Kapmf'lan hâlâ çalımla
rını sürdürüyorlar.

Halkçı - Devrimci afişlerini bir fakülte du
varına asmak istiyen. sosyal demokrat gençlerin
üstüne dün, bir bölümü de askerî tıp öğrencisi
4. — Zonguldak Mill&tvekiU Bülent Ecevit'in,
olan bâzı Dev - Genç üyeleri ateş açarak sal
son gençlik olayları ve Hükümetin tutumu hak
dırıyorlar, başkentin ortasında onları kovalı
kındaki gündem dı§ı demeci ve Millî Savunma
yorlar. 5 gün önce Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı.
Öğrenci Yurdunun altını - üstüne getiren, suç
suz öğrencilere saldıran becerikli Toplum Po
BAŞKAN — Sayın Bülent Ecevit, son genç
lisi ise ortada görünmüyor.
*
lik olayları ile ilgili olarak gündem dışı söz iste
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Artık açıkça anlaşılmaktadır ki, çoğu kez
emniyet ajanlarını ardından sürüklenen Dev Genç'le, Devlet büyüklerinin kanatları altında
ki hamiyetli komandolar Demirel Hükümeti ile
bilinçli veya bilinçsiz işbirliği -halinde Türk De
mokrasisini yıkmak için kanlı tertipler yürüt
mekte, son numaralarını göstermektedirler.
Hükümetin ve «komando» denen sağcı genç
lerin davranışları kendi ilkel devlet ve toplum
anlayışlarıyla tutarlıdır, fakat Dev - Genc'in
kanlı eylemlerini yönetenler heyecanlarını sömürerek arkalarından sürükledikleri bir kısım
gençlere de sözde kurtarmak istedikleri Türk
halkına da ihanet içindedirler. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar)
Bu ihanetin somut delili şudur : Şimdiye
kadar devrimci eylem gibi gösterilen kanlı taş
kınlık olaylarından birçoğunu kışkırtanların
polis ajanı oldukları zamanla ortaya çıkmıştır.
Bu somut delilleri bile bile hâlâ kışkırtıcı
ların ardından sürüklenenlerin iyi niyetlerin
den şüphe edilmese bile akıllarından şüphe edi
lir.
Bu arada gençlerin içine düştükleri bunalı
mın sorumluları arasında yer alan ve kendi can
larını tehlikeye atmaksızm birçok gençleri kan
lı olayların tuzağına iten bâzı sosyete devrim
cileri zaman zaman bizden, yüzbinlerce köylü
yü Ankara'ya getirmeyişimizin, gençlik eylem
leri içine sokmayısımızm hesabını sormaya kal
kışıyorlar. Oysa biz bunun tam tersini yapıyo
ruz ve yapacağız. Bizim anlayışımıza göre Türk
toplumu için kurtuluş; Türk halkının sömürü
den ve yoksulluktan kurtuluşuna bağlıdır. Onun
için biz köylüyü gençlerin hizmetine değil, genç
leri köylünün hizmetine sokmaya uğraşıyoruz
ve uğraşacağız. (C. H. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, sürekli alkışlar)
Bizim gibi düşünen ve bizim desteklediğimiz
gençler, Atatürk Bulvarında, Cebecide, Hacet
tepe'de, Beyazıt Meydanında birbirlerini kur
şunlamayı devrimcilik sananlar değildir.
Bizim gibi düşünen ve bizim desteklediğimiz
gençler, izmir'deki Ekiciler Kurultayında bin
lerce köylü ile birlikte, sömürülen köylünün se
sini ve özlemini dile getiren gençlerdir. Elma
lı, Torbalı köylerinde, Değirmenköyde toprak
sız köylünün toprak hakkını köylü ile birlikte
savunan gençlerdir.
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Hakkâri'nin Yüksekovasında feodal beyle
re karşı yeni bir düzenin temelini kazma - kü
rekle atan gençlerdir. (C. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Bizim gibi düşünen ve bizim desteklediğimiz
gençler, devrimciliği büyük kentlerin bulvar
larından halkın içine ve köyün tarlalarına, dev
rimci düşünceyi, sosyete salonlarından köy kah
velerine ve gecekondulara taşıyan gençlerdir.
Akıllarının, düşüncelerinin yüreklerinin erişe
mediği yere silâhla erişmeye kalkışanlar bizden
değillerdir ve biz onlarla beraber değiliz.
C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Çünkü biz, gerçek devrimci eylemin; gençleri
gençlere kırdırmak değil, gençleri halktan uzak
düşürücü davranışlarda bulunmak değil, de
mokrasiyi yıkmaya kalkışmak değil, demokra
sinin olanaklarından yararlanarak halkla bir
likte, halkı kurtarmak olduğuna inanıyoruz.
19 ncu yüz yılda sol hareketin gelişmesine
en elverişli ortam Batı Avrupadaydı. Bu or
tamı yıkanlar halkı bıktırıp usandıran tedhişçilikleriyle, cinayetleriyle, sıoyigunlariyle Avru
pa halkına demokratik solu bile umacı gibi
ıgösltieren bâzı sözde solculardı. Avrupa'da solun
gelişmesini geciktirenler ve yer yer de Doğu'da solun insani amaçlarından uzaklaşmasına
yol açanlar bu kimselerdi. Bu, elleri kanlı söz
de solculandı. Bakunin ve Necayef gibi sözde
anarşistlerdi. Bugün Türkiye'de gördüğümüz
Dev - Genç militanları, onların yüzyıl sonra
gelen, üstelik bir felsefî düşünce özlünden de
yoksun oldukları için çok yüzeyde kalan özenticileridir.
Türkiye'yi, sahne ardında saklanan sahte
Bakunin'lerden ve onların salhneye sürdükleri
eli kanlı Necayef'lerden kurtarmak, Türkiye'
de demokratik solu da, demokrasiyi de yaşata
bilmenin temel koşuludur. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar).
Solu yozlaştıran ve halka yabancılaştıran
bu tedhişçileri, bütün devrimcilerin yalnız bı
rakmaları gerektiğine inanıyoruz. Gerici, ege
men ve sömiüriücü çevrelere karşı halkla bir
likte, halk için girişilen barışçı ve demokratik
ısol mücadele sözde solcu tedhişçilerin etkisin
den kurtarıldığı oranda amacına yaklaşacaktır.
Halka henşeyin serbestçe anlatılaJbiküği ve
halkın oylariyle iktidara gelme yolunun açık
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Ibulunduğu bir ülkede devrimciler başka dev
rimcilerin ve halkın üstüne siMlhla gitmezler.
IBu tutumda direnenler demokrasiyi yozlaştır
mak ve devrimci akımları önliyebilmek için ba
haneler kollayıp yaraltan Demirel Hükümeti
nin perde arkası desteğini sağlryabiMrler, faIkat. bizi ve halkı hiç bir vakit yanlarında bula
mazlar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri
alkışlar).
Gerekirse, silâhların üstüne silâhsız gide
ceğiz, fakat hiç bir zaman, silâhlı tedhişçiliği
solculuk sanan sahte devrimcilerin kanlı elleri
ne ellerimizi vermiyeceğiz (C. H. P. sıraların
dan «ıBravo» sesleri, alkışlar), ve Demirel Hü
kümetinin geniş ölçüde sorumlusu bulunduğu
Ibu kanlı olayları demokrasiyi yozlaştırmak
için bahane olarak kullanmasına asla fırsat bı
rakmayacağız. Bu fırsatı Hükümete vermemek
Türkiye Büyük Millet Meclisinin de tarihî so
rumluluğudur.
ıSaygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar).
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın
Ahmet Topaioğlu, buyurun efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar).
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok
mulhterem arkadaşlarım;
©ir süreden beri Yüce Mecliste müzakere
edilen gençlik olayları hakkında Halk Partisi
Sayın Genel Sekreterinin konuşmasında bir
vuzuh ve kendilerinin nerede olduğunu tesbit
etme imkânını bulsa idim söz alıp konuşmıyacaktım. (C. H. P. sıralarından gürültüler).
ORHAN VURAL (Ordu) — «Silâhlı genç
lerin yanında değiliz» dedik.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Mulhterem arkadaş
larım, biraz dinlerseniz anlıyacaksmız.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
Lütfen hatibi dinliyelim. Buyurun sayın hatip.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Evvelâ Yüce Meclis
önlünde şunu ifade etmek isterim ki, Parlomanter rejimin, Anayasa düzeninin koruyucusu ev
velâ Yüce Meclistir, burasıdır.
NERMİN NEFTÇİ (Mu§) — Biz de aynı
ışeyi söyledik.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Bunu biraz sonra
söyliyeoeğim. Bunun için bu Meclisin dışında
veya gençlik arasında sıralanmış; sol, biraz
daha sol veya sağ gençlik teşekküllerinin Ana
yasa düzeni üzerinde karar biçecek güobe veya
dayanışta telâkki etmemek gerekir.
Sayın Genel Sekreter Dev - Genc'in tutum
larına, Dev - Genc'in kanlı teşebbüslerine kıs
men değinirken bu arada sağ ve sol gençlik
arasında bir tasnifi iyice yapmadılar. Kendile
ri parti umdeleri olarak «Ortanın Solu» nu se
çip, geldikleri zaman ve Cumhuriyet Halk Par
tisi «Ortanın solunda bir partidir dediği za
man, içlerinde vatanperver bir grup, bu orta
nın solunun nerede olacağını.. (C. H. P. sıra
larından gürültüler, «Biz vatanperver değil mi
yiz» sesleri)
ORHAN VURAL (Ordu) — Biz vatanper
ver değil miyiz?..
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Biz vatan
perver değil miyiz, ben, senden daha vatanper
verim.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim
efendim. (O. H. P. sıralarından gürültüler)
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Bir dakika, bir daki
ka..
BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yin. (ö. H. P. sıralarından gürültüler)
ORHAN VURAL (Ordu) — Vallahi çok
ayıp.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Çok muhterem ar
kadaşlarım.. (C. H. P. sıralarından gürültüler,
sıra kapaklarına vurmalar)
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Bakın Topal
oğlu, Ferruh Bozbeyli ve arkadaşları sizi terk,
etti, vatanperver bir grup.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Bir dakika kardeşim.
Ben Halk Partisine.. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler)
BAŞKAN' — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim.
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sözünü geri
almazsa konuşamaz. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler)
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET T0PALOĞLU (Devamla) — Çok muhterem arka
daşlarım.. (C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. Lütfen efendim müsaade buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Ben eğer grupunuza..
(C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın idareciler, olmaz bu şe
kilde müzakere. Bu şekilde müzakere olmaz
efendim, çok rica ediyorum.
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Ayıp ettin,
ayıp. (O. H. P. sıralarından gürültüler)
AHMET ŞENER (Trabzon) — Ayıp; kori
dorda oturacaksın, merhaba diyeceksin, vatan
perver demiyeceksin.
BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim,
müsaade buyurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Çok muhterem arka
daşlarım.. (C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, hatip sözünü bitir
sin.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Eğer burada kasdım,
Halk Partisi Grupuna vatanseverlik katiyen
izafe etmiyorum; eğer böyle bir mâna oluyorsa,
sözümü geri alıyorum, özür diliyorum. (C. H.
P. sıralarından «Bir Bakan sözünü geri almaz*
sesleri)
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Bir Bakan
bunu söylemez.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ha
tip sözünü bitirsin.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOOLU (Devamla) — Ancak, Ortanın so
lunu bir politika olarak tesbit ettiğiniz za
man, bunun nereye kadar gideceğini tesbit
eden bir grup aranızdan ayrılmak zorunda kal
dı. (0. H. P. sıralarından gürültüler)
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
İftihar ediyorum Ortanın Solu ile, iftihar.
ORHAN VURAL (Ordu) — Sizi de Demok
ratik Parti niye terketti?
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun..
Buyurun sayın hatip..
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Ortanın solunun ter
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tip ve tasnifinde nasıl müşkülât olmuş, ise, ilk
zamanlarda çok yakın irtibatlar kurduğunuz
üniversite gençliğinin de, zaman zaman sizin
beslediğiniz; ben Halk Partisinin bu memleke
tin aleyhinde, bu.memlekette yıkıcı bir düşünü
şün sahibi olduğunu hiçbir zaman söylemedim ve
yine de söylemiyorum. Ancak sizin,, ortanın so
lu politikasını tesbit ettikten sonra, üniversite
lerdeki gençliğin kayışı ve bugün sayın genel
sekreterin burada kanlı olaylara sebebiyet ver
diğini ifade ettiği Dev - Genc'in de kuruluşuna
kadar gençlik meselelerini götürdüm. (C. H. P.
sıralarından gürültüler)
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sizin
aczinizin neticesi o.
MUSTAFA OK (Manisa) — Hükümetin ac
zinden o.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOÖLU (Devamla) — İşte arkadaşlarım, biz
burada politikamızı iyi tesbit edersek, Parlâmentio olarak bu Anayasa düzenini, bu Ana
yasanın tesbit ettiği esasların dışına kaydır
mamak için dikkatli olur isek, ne Dev - Genç,
ne sağcı komando bu memlekette yer bulamaz.
Her şeyden ve her şeyden evvel Anayasa düze
ninin koruyucusu olan Yüce Parlâmento, sağ
ve sol il'tübasTara yol1 açacak politik davranışla
ra girmemelidir. Benim burada tesbit etmek is
tediğim politika buldur.
Muhterem Halk Partisi Grupu benim sözle
rimden alınmasın. Ben burada politikayı tesbit
ederken, dikkatli olmaya mecburuz, elimizdeki!
An ay asa'yi, sosyal hukuk devletini her istika
mete çekmek istiyenler var, dedim. Bir T. i. P.
burada sosyalizmin dahi Anayasanın içerisinde
haklı gördüğünü iddia etmektedir. Halk Partisi
bunun yanında değil, biz de değiliz. İşte biz bu
rada politikamızı tesbit ederken, parlömanterler burada, siyasi partiler burada bu Anayasa
düzeyi içerisinde tanırsa ve Anayasa düzenine
dışarıdan sistemli olarak yöneltilen tecavüzlere
karşı parlömanterler olarak ve burada temsil
edilen siyasi gruplar olarak toirleşirsek, bu Ana,
yasa düzeni yaşar ve bunu yaşatmak mümkün
olur. Aksi takdirde Anayasa düzeni için bu
rada gelip sık sık münakaşalar etmeye, birbirlerimizi üzmeye mecbur oluruz.
ÎBRAHÎM ÖKTEM (Bursa) — Anayasa'ya
sizin yaptığınızı inşallah kimse yapmaz.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Arkadaşlarımızın hep
sinin birleşmesi lâzım geldiği, «Hâkimiyet bilâ
kayd-ü şart milletindir» ve bu Parlâmento'da
temsil edilen siyasi partiler de «Hâkimiyet bi
lâ kayd-ü şart milletindir» umdesi altında bir
leşmiş ve bu Anayasa düzemi altında birleşmiş
siyasi teşekküller olarak evvelâ bunu korumak
la görevlidirler. İşte, sayın genel sekreter bu
rada söylediler; «Biz, halkı gençliğin emrinde
değil, gençliği halkın emrinde kılmak istiyo
ruz.» Kendilerine bir sual soruyorum; O halde
şimdi Şarkî Anadolu'ya dağılan ve köylüleri
tahrik eden gençliği nasıl karşılıyorlaır?..
ORHAN VURAL (Ondu) — Halkın kame
tinde.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — «Gençliği halkın em
eninde görmek istiyoruz» diyorlar. Kendilerine
soruyorum; Develi'ye giden, Şarka giden,
köylüyü tahrik eden gençliği halkın emrine
(böyle mi göndermek istiyorlar? İşte bizim um
demiz burada. Siyasi partiler olarak bırakınız
şu gençliğin yakasını. Bunlarla meşgul olmıyaJhım. Hükümet, gençliği sınıflara ayırarak şu
•veya bu gençlik diye görmemektir, içişleri
(Bakanı burada geldi, bunların hepisini tefer
ruatı ile anlattı. Sadece ve sadece Hükümetin
vazifesi ısuıç işliyen gençliğe karşı tedbirler al
maktır. Gençliği, bu memleketin ümidi olarak,
(gençliği hu memleketin istikbali olarak karşıla
makta ve gençliğe bu gözle Hükümet olarak
Ibalkmaktayız; ıama eli tahancalı, ateş ederek
(Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurduna karışan
gençliğe karşı polisin kanunu tatbik etmesin
de heralber değil miyiz arkadaşlar?
ORHAN VURAL (Ordu) — Beraberiz, e l
silâhlı gençliğe karşıyız.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Deva/mlla) — Eli silâhlı gençliğe
/berafberce karşı isek, berabersek, o halde lüt
fen ibu gençliği burada bölmiyelüm. Sadece
eli silâhlı gençliğe karşı, suç islemiş insanlar
olarak, bunlar hakkında kanunun tatbikatının
yapılmasında beraber olalım.
Benim burada konuşmak istediğim husus,
hulâsa 'olarak şudur : Anayasayı zorlıyan, dı
şardan Anayasaya ve Parlömıanter rejime tev
cih edilmiş her türlü ideolojik hareketlere (kar-
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şı, bu çatı altında toplanan, hangi siyasi par
tiye ıbağlı olursa olsun, bütün miUetvekiBerinin bir ve beraber olmasında zaruret vardır.
Yoksa, hepimizin bir yemin ile Ibağh olduğu
muz Anayasa rejiminin tehlikeye gireceğini ide
hepimizin kabul etmesi lâzım.
Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarmdan alkışlar)
BÜLENT EOEVİT (Zonguldak) — Sayın
Başkan, bir dakikanızı istirham edeceğim. Sa
yın Millî Savunma Bakanı hana kürsüden bir
soru sordular. Bu sorularında, Doğu - Anado
lu'da halk arasında yapılan bâzı kışkırtıcı ha
reketleri Cumhuriyet Halk Partisinin teışvik
ettiği iması vardır. (A. P. sıralarından «Çok
doğru» sesleri) Bu çok yakışıksız bir imadır;
bunun cevabını vermeye meöburum. Bunun
için çok kısa ve bu konuya münhasır olmak
üzere izninizi rica edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Ecevit, biliyorsunuz ki
(bir Milletvekilinin bir Milletvekiline sual sor
ması ve onu cevaplandırması usule mugayir
dir. (C. H. P. sıralarından müdahaleler, «Sa
taşma var» sesleri) Müsaade buyurun efen
dim, izah edeyim.
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Tarafsız ol
Başkan.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ta
rafısizliği zatıâlinizden öğrenmiyeceğim...
ıSaym Ecevit, bu konuda sual sormak su
retiyle zatıâlinize söz vermek imkânına sahip
değilim. Eğer zatıâliniz sataşma yönünden...
AHMET ŞENER (Trabzon) — 95 e gör©
sföz vereceksiniz.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bağırma
Başkan.
BAŞKAN — Müsaade buyurun diyorum
efendim, istirham ediyorum; çok istirham edi
yorum, rica ediyorum.
Eğer sataşma yönünden bir söz talebiniz var
sa, hangi mevzuda sataşma olduğunu izah edi
niz, o konuda düşüneyim.
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efen
dim, gerçi bir milletvekilinin bir milletvekiline
sual soramıyacağı sözünüz çok doğrudur; ama
Sayın Bakan da bu Ikuralı bilmesi gerektiği
halde, bana bir soru sormuştur. Aslında bu
bir soru değil, ağır hir itham, ağır bir sataş
madır.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Eoevit, sataşma
yönünden size söz veriyorum. (A. P. sıraların
dan «Sataşma yok» sesleri, gürültüler)
KEMAL BAĞCIÖĞLU (Çanakkale) — Bu
nun neresi sataşma?.. (A. P. sıralarından gürül
tüler, yer yer salonu terk etmeler)
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
yın Eoevit, yalnız hu konuya değineceksi
niz.
BÜLENT EOEVtT (Zonguldak) — Yalnız
bu konuya değineceğim. Sayın Başkana gös
terdiği anlayış için çok teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, biraz önce dinlediniz;
MüH Savunma Bakanı Sayın Ahmet TopaloğLu
benim son yaptığım gündem dışı konuşmada
«Biz, halkı gençlerin hizmetine değil, genç
leri halkın hizmetine sokmak istiyoruz, gençle
rin halka, köylüye gitmesini istiyoruz, onların
sömürüden, yoksulluktan kurtulmasını istiyo
ruz» sözümü ele alarak «kendisine bir soru
sormak istiyorum» dedi. «Şarkî Anadolu'ya da
ğılan ve köylüyü tahrik eden gençleri nasıl kar
şılıyorlar?..» Bu sözü biraz daha ayrıntılı ve ge
niş olarak söyledi; bu sözleri üzerinde durmak
isterim.
Sayın Bakan, öyle sanıyorum ki bu soru
sunda Türk halikını bölücü amaçlarla Doğuda
bâzı faaliyeît gösteren kimselere atıfta bulun
muştur. Ben Doğu Anadolu'da Türkiye'yi
bölücü faaliyetlerde bulunan, bu faaliyetleri
yöneten merkezlerin, dışımızda, Orta - Doğu'yu
ve Türkiye'yi sömürmek istiyen memleketlerde
bulunduğuna inanıyorum. (0. H. P. sıralarınalkışlar «Bravo» sesleri) Cumhuriyet
; dan
Halk Partisi olarak bu gibi hareketlerin hiç
bir zaman yanında oflamayız. Bu gibi hareket
ler ve tahrikler halkı kurtarmak için değil, bal
kı «halklar» diye kırarak, döverek birbirine
vurdurmak için yapılan, Doğu'daki feodal bey
liği emperyalizmin ve kapitalizmin büsbütün
emrine sokmak için yapılan tahriklerdir.
(O. H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri)
Cumhuriyet Halk Partisi ile bir Hükümet içinde
bulunmuş olan Sayın Ahmet Topaloğlu, bu gibi
hareketler karşısında Cumhuriyet Halk Partisi
nin de, benûn de ne düşündüğümü ve ne düşü
neceğimi çok iyi bilmesi gerekirdi. Bana böy
le bir soru soracak yerde, bu kürsüye çıktığı
zaman, benim Hükümete yönelttiğim ağır it
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hamların cevabını vermeliydi. Ben iddia et
tim !ki, Dev - Genc'in yaptığı bâzı kanlı olayla-,
nn tahrikçilerinin polis ajanı olduğu ispat edil
miştir. Bunun delilini, bunun cevabını verme
li idi.
Sayın arkadaşlarım; ben inanıyorum ki,
Doğu - Anadolu'daki bütün tahrikçilerin, tah
rikçiliklerin çaresi, bu tahrikleri etkisiz bırak
manın yolu, Doğu - Anadolu'daki feodal düze
ne son verecek olan toprak reformunu yapmak
tır. Toprak reformunu Anayasa emrine rağmen
6 yıldan beri yapmıyanlar, Anayaısayı bu ko
nuda büfe bile çiğneyenler o tahrikçilerden de
büyük tahrikçilerdir.
Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından şid
detli alkışlar, «Bravo sesleri)
5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/428)
BAŞKAN — Sayın üyelerden bâzılarına izin
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi vardır,
okutuyorum :
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin
hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 27.1J.971,
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir.
Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur.
ISaJbit Ostaıan Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Muğla Milletvekili Adnan Akarca 14 gün
hastalığına binaen 6 . 1 . 1971 tarihinden iti
baren,
İstanbul Milletvekili İbrahim Abak 15 gün
hastalığına binaen 19 . 1 . 1971 tarihinden iti
baren,
Gaziantep Milletvekili Erdem Ocak 10 gün
mazeretine binaen 25 . 1 . 1971 tarihinden iti
baren,
İzmir Miletvekili Ali Naili Erdem 11 gün
mazeretine binaen 25 . 1 . 1971 tarihinden itiba
ren,
iSivas Milletvekili Hüseyin Çınar 20 gün ma
zeretine binaen 14 . 1 . 1971 tarihinden itiba
ren.
BAŞKAN — Muğla Milletvekili Adnan
Akarca'ya 14 gün hastalığına binaen, 6.1.1971
tarihinden itibaren izin verilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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istanbul Milletvekili İbrahim Abak'a 15
gün hastalığına binaen 19 . 1 . 1971 tarihinden
i'tilbaren izin verilmesini kabul! edenler... Kabul
letmiyenler... Kabul edilmiştir.
Gaziantep Milletvekili Erdem Ocak'a 10 gün
mazeretine binaen 25 . 1 . 1971 tarihinden itiIbaren izin verilmesini kabul edenler... Kabul
ettoiyenler... Kalbull edilmiştir.
izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in 11 gim
mazeretine binaen 25 . 1 . 1971 tarihinden itiIbaren geçeıli olacak izin istemimi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler...
Kaibul! edilmiştir.
Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın 20 gün
mazeretine binaen 14 . 1 . 1971 tarihinden iti'baren geçerli olacak izin istemini oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenlter...
Kabul edilmiştir.
S. _ 1/91; 2/141; 1/85; 2/295; 1/130 ve
1/361 esas sayılı kanun tasarı ve tekliflerini gö
rüşmek üzere evvelce kurulmuş olan 6 aded Ge
çici Komisyonun yeni oranlara göre kurulmaları
hakkındaki . Başkanlığın sunusu. (1/91, 2/141,
1/85, 2/295, 1/130, 1/361)

BAŞKAN — Bundan önce Başkanlık Divanı
nın yeni oranlara göre geçici komisyonlar
için tanzim edilecek listeyi Meclisin tasvibine
sunması mevzuu bahsedilmişti. Bugün 6 ko
misyonun hesapları yapılmış bulunuyor, bunları
okutarak tasviplerinize sunacağım.
1. — 1/91 esas sayısında kayıtlı Millî Park
lar kanun tasarısını görüşmek için evvelce bir
Geçici Komisyon teşkil edilmişti.
Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre
havale edildiği Adalet, Tarım, Maliye ve Plân
komisyonlarından 4 er üye alınmak suretiyle
16 üyeden teşkilini tasviplerinize sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
2. — 2/141 esas sayısında kayıtlı Bursa Mil
letvekili Cemal Külâhlı ve 11 arkadaş* nın, Tür
kiye Mühendis ve Mimar Odaları kurulmasına
ve 6235 ve 7303 sayılı kanunların yürürlükten
kaldırılması hakkındaki kanun teklifini görüş
mek için evvelce bir Geçici Komisyon teşkil
edilmişti.
Enerji, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân
komisyonlarına havalesi yapılan bu dosya için
kurulmuş sözü geçen Geçici Komisyon işini bi
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tirmiş ve düzenlediği rapor 168 Sıra Sayısı ile
gündeme girmişti.
Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre
havale edildiği komisyonlardan 3 er üye alın
mak suretiyle 15 üyeden teşkilini tasviplerinize
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
3. — 1/85 esas sayısında kayıtlı Eski Eser
ler kanunu tasarısını görüşmek için evvelce bir
Geçici Komisyon teşkil edilmişti.
Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre
havale edildiği İçişleri, Adalet, Maliye, Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarından 3 er üye alın
mak suretiyle 15 üyeden teşkili hususunu tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4. — 2/295 esas sayısında kayıtjı Kayseri
Milletvekili Enver Turgut ve 9 arkadaşının, İş
çi Yardımlaşma (İYAK) kanun telifini gö
rüşmek için evvelce bir Geçici Komisyon teşkil
edilmişti.
Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre
havale edildiği Ticaret, imar ve İskân, Maliye,
Çalışma, Adalet ve Plân komisyonlarından 4 er
üye alınmak suretiyle 24 üyeden teşkil edilmesi
hususunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5. — 1/310 esas sayısında kayıtlı Köy İşle
ri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki
kanun tasarısını görüşmek üzere evvelce bir Ge
çici Komisyon teşkil edilmişti.
Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre
havale edildiği Köy İşleri ve Plân komisyonla
rından 8 er üye alınmak suretiyle 16 üyeden
teşkil edilmesi hususunu tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
6. — 1/361 esas sayısında kayıtlı 6831 sayılı
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
hakkında kanun tasarısını görüşmek üzere ev
velce Geçici Komisyon teşkil edilmişti.
Bu Geçici Komisyonun yeni oranlara göre
havale edildiği Tarım, Orman ve Plân komis
yonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 15 üye
den teşkilini tasviplerinize sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
7. — Başkanlık Divanındaki açık üyeliğe se
çim.
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8. — Komisyonlardaki acık
çim.
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üyeliklere se

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
Geçen birleşimde gündemin birinci ve ikinci
maddesinde yer alan hususların birlikte seçimi
nin yapılması hususunda bir karar alınmıştı.
Bu birleşimde de bu iki seçimin ayrı ayrı değil
de birlikte yapılması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, seçimlerle ilgili bir noktaya yerim
den işaret etmeme izin vermenizi rica ediyo
rum.
BAŞKAN — Buyurunuz, dinliyorum.
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Tüm
milletvekillerinden büyük bir istirhamım var;
İş Kanunu ve diğer kanunlar komisyonlarda
bekliyor, iş hayatı hercümerç hale geldi. Eğer
bu komisyonları, tüm meseleleri bir kenara at
mak suretiyle teşkil edemezsek işçinin, esnafın
ve çırağın yüzüne bakacak halimiz kalmıyacaktır. Bütün meseleleri bir kenara bırakarak şu
veya bu parti gibi bir tefrik gözetmeden seçim
lere iştirak ederek bu komisyonların teşkilini
arz ve teklif ediyorum. Çünkü iş hayatı parça
parça oldu Sayın Başkan, kanunsuz ve nizamsız
hale geldi.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biz de
aynı fikirdeyiz Sayın Başkan. Kulislerden kim
se gelmiyor.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay, ko
nuşmalarınız zapta geçti.
Efendim, komisyon seçimlerinin ayrı ayrı
değil de bir liste (halinde yapılması hususunu
oylarınıza sunuyorum. Bu hususu kabul eden
ler... Katbul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, söz konusu seçimler için tasnif he
yetlerini seçiyoruz.
OBaşkanvekilliği seçimi için Tasnif Heyetini
•seçiyoruz : Sayın Naki Ulusoy? Yok. Saym
Turhan ©iliğin Yok. İSaym Osman Yeltekin?
Yak. Saym Ali Yılmaz Ydk. Sayın Coşkun
Karagözoğlu?
Ydk. Saym Fahri Uğrasızoğlu? Burada. Saym Mustafa Karaman? Bu
rada. Saym Rıza Çerçel? Yok. Sayın Meh
met Aytuğ1? Ydk. Saym Hüsamettin Ataibeyli Yok. Sayın Seızai Orkunt? Yok. Saym

29 . 1 . 1971

O :1

Hüseyin Abbas? Yok. iSaym Fikret Turhangil? Yok. Sayın Ali Gülcan? Yok. İSaym
Lütfi Söylemez? Yok. Saym Kadir Çetin?
Yok. Sayın ilya/s Kılıç? Yok. Saym Sadık
Perinçek? Yok. Saym Hüsamettin Başer? Bu
rada.
IBaşkanvekilliği seçimi için Tasnif Heyeti
ne Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Saym Mustafa
Karaman, iSaym Hüsamettin Başer seçilmiş
lerdir.
ıŞimdi komisyonlardaki açık üyeliklerin
seçimi için Tasnif Heyetini seçiyoruz.
Sayın Osman iSoğ-ukpmar? Yok. Saym ib
rahim Cüceoğlu Burada. Saym Şükrü Çavdaroğlu Ydk. Sayın Orhan Eren? Yok.
iSaym Ferhat Nuri Yıldırım? Yok. Saym Şerafettin Yıldırım? Yok. Saym Kâzım Coşkun?
Yok. Sayın Mustafa Maden? Yok. Sayın
Sıtkı Hatipoğlu? Yok. Sayın Sinan Bosna?
Yok. Saym Aydın Yalçın? Yok. Saym Ke
mal Yılmaz? Yok. Sayın Hamdi Hamamcıoğlu? Yok. Saym Süleyman Mutlu? Burada.
Sayın Cevat Eroğlu? Yok. Sayın Hasan Dinçer? Yok. Saym Yusuf Ziya Yağcı? Burada.
Komisyonlardaki açık üyeliklerin seçimi
için Tasnif Heyetine Sayın Yusuf Ziya Yağcı,
Saym Süleyman Mutlu ve Saym İbrahim Cü
ceoğlu seçilmişlerdir.
iBaşkanvekilliği seçimi ile komisyonlardaki
açık üyeliklere seçim içm ayrı ayrı puslalar
dağıtılmıştır. Her biri ayrı ayrı zarflara ko
nularak aryı sepetlere atılmak suretiyle oylar
kullanılacaktır.
Hangi ilden başlanarak oy kullanılacağını
ıteslbilt İçin kur ıa çekiyoruz : Kırklareli
Kırklareli ilinden başlamak suretiyle oylar
kullanılacaktır.
(Oylar toplandı.)
'BAŞKAN —
üye... Ydk.

Oyunu

kullanmıyan

saym

Oy verme işlemi bitmiştir. Tasnif Komisyo
nuna seçilen sayın üyeler lütfen görevlerinin
başına buyursunlar.
(Oyların ayrımı yapıldı.)
ıBAŞKAN — Tasnif komisyonlarından ra
porlar gelmiştir; okutuyorum efendim.
348 —
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Yüksek Başjkanlığa
Millet Meclisi Başıkanve'killiği için yapılan
seçime (201) üye kaltılimiş ve neticede nisap ol
madığından ismen tasnif yapılmamıştır.
Arz olunur.
Üye
Fahri Uğrasızoğlu

ttye
Mustafa Karaman

Üye
Hüsamettin Başer
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi Daimî komisyonlarındaki
açılk üyelikler için yapılan seçime (200) üye
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katılmış ve neticede nisap olmadığından ismen
tasnif yapılmamıştır.
Arz olunur.
Üye
Üye
ıbraihim Oüceoğlu
Süleyman Mutlu
Üye
Y. Ziya Yağcı
BAŞKAN — Seçim sonucu salonda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından;
1 Şu'bat 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum.

\>m<t

Kapanma saati : 16,43
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Cuma

Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Başkanlık Divanmdaki açık üyeliğe
-seçimi.
2. — Komisyonlardaki açık üyeliklere se
çim.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
X I . — Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân Komis
yonları raporları (1/275) (ıS. Sayısı : 221 ve
221 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi-: 23 . 12 . 1970)
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'in, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 12 inci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190)
(S. Sayısı 218 ve 218 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970)
X 2. — Cumhuriyet Senatosu îdare Âmir
lerinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meclisi 2/382; Cumıhuriyet Senatosu 2/299)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 233; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1463)
(Dağıtma tarihi :
25 . 7 . 1970)

X 3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu1 ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/374; Cumhuriyet Senatosu 1/1141) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 238; Cumıhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 1473) (Dağıtma tarihi : 3 1 . 7 .1070)
X 4. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ile 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/105,
1/44) (S. Sayısı : 181 ve 181 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20.1.1971)
X 5. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1966
bütçıe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi iıe 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu
tasarısı vıe Sayıştay Komisyonu raporu (3/74,
1/45) (S. Sayısı : 199 ve 199 a 1 nci ok) (Dağıt
ma tarihi : 20.1.1971)
X 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1967 bütçe yılı kesinhesabma ait genel
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu
raporu (3/106, 1/58) (S. Sayısı : 182 ve 182 ye
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971)
X 7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1968 bütçe yıü kesinhesabma ait genel
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller
Sağük Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu
raporu (3/235, 1/285) (S. Sayısı : 183 ve 183 e
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971)
X 8. — Yalova Kaplıcaları İşletme idaresinin
1966, 1967 ve 1968 yılları hesap işlemleriyle bi
lançolarının sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu raporu

(3/129, 130, 208) (S. Sayısı : 184 ve 184 e 1 nci
ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971)
X 9. — Ceza ve Islah evleriyle iş yurtları dö
ner sermayesi 1967 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/239) (S. Sayısı :
185 ve 185 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: :
20.1.1971)

X 15. — istanbul Teknik Üniversitesinin 196&
bütçe yılı ikesiınhesabıınıa ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş/kanlığı tez
keresi ile îsltıaıubul Teknik Üniversitesi 1966
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/109, 1/61) (S. Sayı
sı : 191 ve 191 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :
20 . 1 . 1971)

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1966 bütçe yılı kesinhesabma ait genel
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
Jiklen Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesin
hesap ıkanunu tasarısı ve iSayıştay Komisyonu
raporu (3/100, 1/55) (S. Sayısı : 186 ve 186 ya
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971)

X 16. — istanbul Teknik Üniversitesinin 1967'
bütçe yılı keslinbıesıabına ait genel uygunluk bildiri
minim sunulduğuna «dair Sayışjtaıy Başkanlığı tez
keresi ile istanbul Teknik Üniversitesinin 1967
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/110, 1/62) (S. Sayı
sı : 193 ve 193 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :
20 . 1 . 1971)

X 11. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı kesinlhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü 1966 bütçe yıîı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/104,
1/53) (S. Sayısı : 187 ve 187 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 1 . 1971)

X 17. — istanbul Üniversitesinin 1967 bütçe y ı 
lı Kesinhesabma ait Genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile istanbul Üniversitesi 1967 bütçe yılı
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/107, 1/59) (S. Sayısı : 194 ve
194 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 1 . 1971)

X 12. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminim sunulduğuna dair Sayıştay Başkan'ıiğı
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/127, 1/75) (S. Sayı
sı : 188 ve 188 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :
20 . 1 . 1971)
X 13. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/128, 1-76) (S. Sayısı :
189 ve 189 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :
20 . 1 . 1971)
X 14. — istanbul Tefcraîk Üniversitesinin 1965
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve
Sayıştay Komisyonu raporu (3/108, 1/60) (S.
Sayısı : 190 ve 190 a 1 nci ek (Dağıtma tarihi :
20 . 1 . 1971)

X 18. — Devlet Orlman işletmeleri ve Kereste
Fabrikaları ve Anatamirhane ve Yedek Parça
Depo müdürlükleri saymanlıklarının 1964 yılı
bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu
(3/101) (S. Sayısı : 195 ve 195 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi :20 . 1 . 1971)
X 19. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü döner sermayesi 1964 yılı konsolide bi
lançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu
(1/261) (S. Sayısı : 198 ve 198 (e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 20.1.1971)
X 20. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 malî yıin
bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi iı!e Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yilı keisinhıesabına ait gene1! uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair 'Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1965 bütçe
yılı Kesinhesap kanunun tasarısı ve Sayıştay
Komisyonu raporu (3/124, 3/123, 1/72) (S. Sa
yısı : 176 ve 176 ya 1 ilci ek) (Dağıtma tarihi ;.
20 . 1 . 1971)

X 21. — Tekel Genel Müdürlüğü 1906 malî yılı
bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tes
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 büt
çe yılı kesinhesabına ait geneil uygunluk biMirimdnin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresi ve Tekei! Genel Müdürlüğü 1966 bütçe
yılı Kesinhesap kanunun tasarısı ve Sayıştay
Komisyonu raporu (3/125, 3/126, 1/73) (S. Sa
yısı : 231 ve 231 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :
20 . 1 . 1971)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı :
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :
23 .12 .1970)
2. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak
Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun
teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227,
2/178) (S. Sayısı : 119 ve 119 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi = 23.12.1970)
3. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları' (1/284) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nci ek)
(Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970)
4. — Osman Saılmankurt'a vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor

ları (1/204) (S. Sayısı: 165 ve 165 e 1 nci ek)
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970)
5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları (2/87) ('S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1
nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .,12 .1970)
6. — 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 ve 167
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970')
X 7. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve
Plân komisyonları raporları ( 1 / 121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :
23 .12 .1970)
8. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı
ve Adalet ve Plân komisyonları
raporları
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 . 1970)
X 9. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348)
(S. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 .1970)
X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları
(1/329, 2/328) (ıS. Sayısı : 224 ve 224 e 1 nci
ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 . 1970)

