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NEL KURULA SUNUŞLARI '128,149 
1. — Antalya Milletvekili Hasan Ali 

Gülcan'ın, Antalya ve çevresi elektrik şe
bekesi hakkında gündem dışı demeci, 128 

2. — Amasya Milletvekili Yavuz 
Acar'ın, günümüzün ekonomik sorunları 
hakkında gündem dışı demeci, 128:131 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, 506 sayılı Kanunun uygulanması 
hakkında gündem dışı demeci, 131 

4. — 275 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve Borçlar Kajtıunun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısının geri gönderil
mesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/193, 
3/562) 131 

5. — 10/1 ve 10/6 sayılı Meclis Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyo-
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nun görev süresinin 15 . 6 .1971 tarihinden 
itibaren 30 gün daha uzatılmasına dair 
tezkeresi (10/1, 10/6, 3/567) 131:132 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun, 1/142 sayılı kanun 
tasarısı ile 2/175 sayılı kanun teklifinin, 
havale olundukları komisyonlardan alına
cak 3 er üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/142, 
2/175,4/178) 132 

7. — Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete 
aidolan ve sermayesinde Devletin payı 
bulunan özel bankaların kimlere ve hangi 
nedenlerle ne miktar kredi açtıklarını, bu 
kredilerin tahsil durumlarını tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca <bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/75) 102:133 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
Genel Kurulun 2 Haziran 1971 tarihli bir
leşiminde dikkate alınması kabul olunan 
önergesine dair Grup Başkanvekillerinin 
önergesi. (8/4) 133 
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9. — Ordu. "Milletvekili Ferda Gü-
ley'in 6/85, 6/89, 6/122, ve 6/133 sayılı 
sözlü sorularının yazılı soruya çevrilme
sine dair önergesi. (6/85,6/89,6/122,6/133) 149 

10. — îçol Milletvekili Celâl Kargıh'-
nın, yapılan kaçakçılığın yurt ekonomi
sinde meydana getirdiği tesirleri tesbit et
mek amaciyle Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/4) 149:152 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiya
cının meydana getirdiği sonuçlan tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/16) 152:158 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 133 

1. — iş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayı
sı : 239 ve 239 a 1 nci ek) 133,159:160 

VI. — SORULAR VE -CEVAPLAR 134 

A) Sözlü sorular ve cevapları 134 

1. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, 10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan -
televizyon programına ve yapılan açık otu
ruma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/10) 134 

2. — Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pınar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tara
fından sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip 
edilmediğine, dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/12) 134 

3. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/13) 134 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zar'in, Türkiye'ye iade edilecek Rumlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 134 

5. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, 
Başbakan tarafından açıklanan Hükümet 
Proramındaki yatırımlara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/22) 134 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, vatani hizmet tertibinden maaş ala-
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caklar için yapılan çalışmalara dair Ma
liye ve Millî Savunma bakanlarından so
rusu Millî Savunma Bakanı Perid Me
len'in sözlü cevabı (6/23) 134:137 

7. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü-
oğlu'nun, çiftçilerin yeteri kadar zirai 
krediye kavuşmaları için bir Kooperatif
ler Bankasının kurulmasına ve trak
tör plasmanı politikasına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/25) 137 

8. — izmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan 
NATO tatbikatında zarara uğnyan köy
lülere dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/29) 137 

9. — izmir Milletvekili Talât Or-
hon'un, izmir'e bağlı Seferihisar - Doğan-
bey karayolunun ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/30) 137 

10. — izmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, izmir süt fabrikasına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/31) 137 

11. — izmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçele
rinden geçen Bakırçay'ın meydana getirdi
ği taşkınlara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/32) 137 

12. — izmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına 
dair sorusu ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav'-
ın sözlü cevabı (6/33) 137:138 

'13. — Ankara Milletvekili Orhan Bir-
git'in, Günaydın Gazetesinin Ankara büro
suna yapılan tecavüze dair sorusu ve iç
işleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'nun sözlü 
cevabı (6/35) 137 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Günaydın Gazetesinin Ankara büro
suna yapılan tecavüze ve Yazı işleri Müdü
rünün eşine dair sorusu ve Işçişleri 
Bakanı Hamdi ömerollu'nun, sözlü ceva
bı (6/47) 137:146 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zar'm, Sinop'a bağlıt-bâzı köylerin içme su
yu ve yol ihtiyacına dair sorusu ve Köy 
işleri Bakanı Cevdet Aykan'ın sözlü ceva
bı. (6/44) 146:149 
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I. — G E C E N T U T A N A K Ö Z E T Î 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Sait Naci Ergin'e Millî Savunma Ba
kanı Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
3 asil ve 1 yedek üyelik için yapılan seçim so
nucunda adaylardan hiçbirisinin gerekli çoğun
luğu sağlıyamadığı bildirildi. 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 
Hazineden siyasi partilere yardım yapılması ve 
Anayasanın 82 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tekliflerinden imzasının geri 
aldığına dair önergesi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
ve 

Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden 
dört muhrip satmalınması için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi haklarındaki 
kanun tasarıları ikinci defa açık oya sunularak, 
oyların ayrımı sonunda^ kabul olundukları bil
dirildi. 

tş kanunu tasarısının maddeleri kabul olu
narak tümü açık oya sunuldu ise de, oyların 
ayrımının birleşim sonunda açıklanan sonuçla
rına göre çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın 
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

9 . 6 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Talât Köseoğlu Kemal Ataman 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

2. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 
Tasan 

1. —12 . 5 .1971 günü Burdur ve 22 . 5 .1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler dolayı-
siyle bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak per
sonele yapılacak ödemeler hakkında kanun ta
sarısı (1/488) (imar ve tskân ve Plân ko
misyonlarına) 

Teskereler 
2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-

ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/560) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

3. — Samsun Milletvekili Kâmuran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/561) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

Raporlar 
4. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu

luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 

ve son senetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 6 
şar üyeden kurulu 2 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/406) (S. Sayısı : 331) 

5. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
îhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arkadaşının, is

tanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) 

6. — Cumhuriyet Senatosu tdare Âmir
leri ve 299 arkadaşının 9 . 7 . 1961 tarihli ve 
334 sayılı T. 'O. Anayasasının 82 nci maddesinin 
değiştirilmesi ile T. B. M, Meclisi 220 üyesinin 
9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. Anayasa
sının 56 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/524, 2/526) (S. Sayısı : 341 e 1 nci 
ek) 

••»• m>»<9* •<••• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekli Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Kemial Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 
» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 110 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin yoklama işlemine 
katılmalarını rica ederim efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımıza 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya ve çevresi elektrik şebekesi hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ali Gülcan, An
talya ve çevresi elektrik şebekesi yapımı ile il
gili söz talebiniz olmuş. Kısa olması kaydı ile 
buyurunuz Sayın Gülcan. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

YSE Müdürlüğü tarafından Antalya'nın ve 
Serik ilçesinin bâzı köylerinde elektrik şebeke
si yapılmakta idi, fakat solı günlerde bu şebe
kenin yapılması durdurulmuş, çalışma yapılma
maktadır. Getirilmiş bulunan birçok malzeme 
köy meydanlarına bırakılmış ve meydanda ço
luk çocuğun oyuncağı haline gelmiştir. Belki 
de tahribata, zarara mâruz bırakılmaktadır. 

Ayrıca köylüler elektrik şebekesinin yapıl
ması durdurulmuş gibi bir endişe içine girmiş-
ılerdir. Hattâ geçen gün Serik ilçesinin Yukarı-
kocayaitak köy muhtarı Milliyet Gazetesine, 
elektrik yapılmayacakmış gibi bir beyanat vere
rek acı acı şikâyette bulunmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, 

Antalya'nın bâzı köylerine yapılmakta olan 
elektrik şebekesinin ve Serik ilçesinin Cumalı, 
Çandır, Burmahancı, Karadayı, Yukarıkocaya-
tak ve Dikmen gibi köylerinde yapılmakta olan 
şebekenin, hattâ meydanlara bırakılmış malze
menin biran evvel tahriibedilmeden, zarara uğ-

başlıyoruz efendim. 
Üç sayın üye gündem dışı söz talebinde bu

lunmuşlardır. Kısa olması kaydı ile bu arka
daşlarıma söz vereceğim efendim. 

Gündemimizde açık oylama işlfömi de var
dır, sayın üyelerin bilgisine arz ederim efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ramadan yapılmasına ilgili Bakanlığın delâlet 
etmelerini ve emir vermelerini istirham ediyo
ruz. 

Saygılar sunarım. 

2. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 
günümüzün ekonomik sorunları hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Acar, günümüzün eko
nomik konuları hakkında söz taleıbetmişBiniz. 
Kısa olmak kaydı ile buyurun efendim. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Başkan, 
çok muhterem milletvekilleri; 

Alman filozofu Goethe, «Geçmişi olmıyan-
lar mutsuz bir geleceğe namzettirler», demek
tedir. Bu itibarla, bugün olanların nedenini 
dünde aramak, geçmişten ders alarak geleceği
miz için memleket gerçeklerinin emrettiği yön
de karar almak zorundayız. Bence bütün bu hu
zursuzlukların, dalgalanmaların kökeninde tek 
bir neden vardır: Fakirlik... 

Milâttan önce yaşamış Aristo, «Politika» ad
lı eserinde «Fakirlik ihtilâllerin ve suçların 
anasıdır» demek suretiyle insan tabiatının özel
liğine uygun bir gerçeği binlerce yıl önce söy
lemiştir. 

İnsanların anaihtiyaçlarını dile getiren eko
nomik gerçekler üzerinde önemle durmak, on
lara çözüm şekli getirmek hem itibarımızı, hem 
demokrasimizi ve hem de memleketimizi kurtar
mış olacaktır. 
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Bugün insanları sadece hukukî güvenlik tat
min etmemektedir, ekonomik güven aramakta
dırlar. Batılı filozof Senegue'in dediği gibi, aç 
Ibir millet ne mantık dinler, ne adalete kulak 
asar, ne de tavsiyelere saygı gösterir. 

Bu memlekette yıllardır artarak gelen işsiz
lik konusunda hangi tedbirleri aldık veya alma
yı düşünüyoruz? Resmî kayıtlara göre işsizlik 
oranı memleketimizde aktif nüfusun % 10 ilâ 
% 15 i arasında olup, bu 1,5 ilâ 2 milyon işsizin 
bulunduğunu ifade eder. Diğer bâzı milletlerle 
karşılaştırıldığı takdirde, bu oran önemli teh
likelere yeşil ışık tutmaktadır. Çünkü sermaye 
ile işgücü arasında dengenin sağlanamadığını, 
bu yüzden de sosyal huzursuzluklara zemin ha
zırlandığını ifade eder. 

Bugün şehir nüfusunun % 22 si gecekon
duda yaşamaktadır. «Tarım ülkesiyiz» deriz, 
buğday ithal ederiz; bununla da kalmaz ekmek 
israfında başta geliriz Sadece üç ilimizde is-
tanlbul, Ankara ve izmir'de bayat ve artık ne
deniyle atılan ekmeğin yıllık değeri 14 milyon 
lirayı bulmaktadır. 

Ülkemizde orman içi köylerinin sayısı 13 270 
olup bu köylerde 4 500 000 nüfus barınmakta
dır. Bu köylüler millî gelirden en az hisseyi 
alıp en ilkel şartlar içerisinde yaşadıkları hal
de, kalkındmlabilmeleri hususunda müspet bir 
adım. atılamamıştır. 

Diş ticaret açığı her yıl artan bir seyir taki-
betmektedir. 

Kısaca arz etmeye çalıştığım bu tablo mem
leket gerçeklerinden sadece birer küçük örneği 
teşkil etmekte olup, eğitim, endüstri, sağlık, 
ulaşım, turizm, gelir dağılımı gibi daha birçok 
sosyal ve ekonomik sorunlara değinilmemiştir. 
Grup grup milyonların ihtiyaçları dile gelmek
te ve günden güne artan bir huzursuzluk ve 
dengesizlik faktörü olmaktadır. Realite ve iıin 
ciddiyeti satıhta değil derinlerdedir. Dâva, 
sosyal şartların ve ekonomik ihtiyaçların benim
senmesi ve köklü ıslahat çarelerinin araştırılıp 
bulunması davasıdır. 

Anayasa, demokratik rejim, Parlâmentonun 
itibarı, millî irade, kuvvetler ayrımı, Hükümet 
otoritesi, mavafık ve muhalif, reform gibi de
yimlere bugün tek bir müessese cevap vermek
tedir; o da ekonomidir. Her şey dönüp dola
şıp açlık ve tokluk meselesinde düğümlenmek

tedir. Bu, zor bir dâvadır, ama zorluk imkân
sızlık demek değildir. Günümüzün, hattâ ulus
lararası zorunların dahi bu noktada toplandığını 
unutmamak gerekir. Bugün Türkye'nin geçiş 
dönemine girdiği Avrupa Ekonomik Topluluğu
nun amacı nedir? Avrupa ülkelerinin sosyal 
ve ekonomik gelişmesini teminat altına almak, 
hayat ve çalışma şartlarını düzeltmek değil mi
dir? 

Dünya bu görüşleri benimseyip o yönde gay
ret sarf ederken, biz de sen ben kavgasından 
ayrılarak aynı yöne yönelmek mecburiyetinde
yiz. Parlâmento işin ciddiyeti üzerine eğilip, 
geçmişteki husumetleri unutup, el ve gönül bir
liği ile demikratik rejimi kurtarma gayreti içe
risinde bulunmanın tarihî fırsatını kaçırmamalı
dır. Sosyal patlamaları ekonomik koşulların 
hazırladığı gerçeğinden hareket ederek, bütün 
partilerin bu görüş içerisinde sorumlulukların 
paylaşılabilmesi adımını atalım. 

Toplumun, reform ihtiyacı ile görüş ayrılık
larını uzlaştırıcı, memleket yararına olacak 
her hareketi birlikte destekliyelim ve yarınki 
daha büyük patlamaları önliyebilme çarelerini 
arıyalım. 

Doğu'nun büyük düşünürlerinden Buddhâ'-
nm güzel bir sözü vardır; filozof der ki: «Mut
luluk da, mutsuzluk da geçmişteki davranışla
rımızın neticesidir. Mutluysanız mutluluğun, 
mutsuzsanız mutsuzluğun sebebini kendi hare
ketlerinizde arayınız.» 

Amerikalı devlet adamlarından eski Savun^ 
ma Bakanı Robert Mc. Namara, bir seminerde 
yaptığı demeçte özetle şunları söylemiştir: «Çağ
daş dünyada savunma ve güvenlik demek, as
lında ekonomik ve bilimsel gelişme demek
tir.» 

Bunu anlamak bize çok defa güç geliyor. 
Zira, güvenliği sadece askerlikten ibaret sayan 
birtakım basmakalıp görüşlere bağlı kalmışız
dır. Güvenliğin askerî yönlerinin de olduğunu 
inkâr etmiyoruz ama askerî güçle güvenliğin 
eş anlamda olduğunu sanmakla büyük bir yan
lışlık yapmış oluruz. 

Dünya tarihinin en büyük çılgınlıklarından 
biri, savaşı önliyecek araçlardan çok savaşa atıl
mayı sağlıyacak araçlara para harcamak olmuş
tur. 
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Bugün, dünyanın sayıları kırkı ağan az ge
lişmiş ülkelerinde adam başına yıllık gelir orta
laması 120 dolan geçmez. Amerika'da adam 
başına yıllık gelir ortalaması 3 000 dolardır. 
Bu, yüzde 2 000 lik bir fark demektir. Böyle 
efsanevi bir rakam, dünyanın böğrüne tehli
keli bir şekilde saplanan ve büyük patlamalara 
yol açabilecek olan bir rakamdır. 

Doğal, volkanik patlamalardan çok daha 
tehlikeli, çok daha öldürücü olan sosyal patla
maların birincilerinden farkı, önceden görüle-
bilmeleridir. Önceden görülebildiklerine göre 
de, önlenebilmeleri bizini elimizdedir. 

Dünyanın zengin milletleri, küremizin iki 
yarısı arasında uçurumu doldurmak yolunda 
hep birden büyük bir çabaya girişmiyecek olur
sa, doğacak felâketler karşısında hiç kimse ül
kesinin güvenliğini koruyamıyacak, şiddet dal
gaları savunmamızı silip süprecekbir. Mesele 
bu kadar açık ve bu kadar ciddîdir. 

Dünyanın en zengin, en kudretli devletinin 
bir görevlisi ekonomiyi bu derece açık ve seçik 
ifade etmeye çalışırken, biz az gelişmiş bir ülke 
olarak bu sorunlara acaba ne zaman eğilebilece-
ğiz? 

Yukarda, faal nüfusunun yüzde 10 veya 15 
inin işsiz olduğunu ifade ettim. 

Türkiye'deki "bölgelerarası fark, eğitim ola-
naklan, millî gelirin dağılımı, beslenme bozuk
lukları, ulaşım güçlükleri, tarımın ve orman
ların durumu gibi yüzlerce ekonomik ve sosyal 
sorunları burada hep birlikte dile getirip, çö
züm şekillerini tesbit etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu, bizim partilerüstü gayemiz olmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, 
önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Ger

çekleri dile getirip köklü çareler alabilmenin 
tarihî şerefi bizlere aidolabilecek mi, olamıya-
cak mı Rejimin bugünü ve yarını bence bu
na bağlıdır. 

itibar, rejimin yaşaması, ancak ve ancak 
ekonomik dengenin, sosyal şartların düzenlen
mesi ile sağlanabilecektir. 

Bir buçuk, iki milyon işsiz ortalıkta dolaşır
ken, dört buçuk milyonu bulan orman içi köy
lüsü ile birlikte geçimini ormandan sağlıyan 
13 milyon orman köylüsü millî gelirden en az 
hisseyi alırken, yani aç ve yarı aç insanların 
milyonlarla ifade edildiği bir ülkenin insanla
rından ne istiyebiliriz? 

Tekrar etmek gerekirse Seneque'nin dediği 
gibi; aç bir millet ne mantık dinler, ne adalete 
kulak asar, ne de tavsiyelere saygı gösterir. 

BAŞKAN — Sayın Acar, süreniz doldu efen
dim, lütfen tamamlayınız. 

YAVUZ ACAR (Devamla) — Bağlıyorum, 
iki dakikanızı rica edeyim efendim. 

Ekonomik ve sosyal yönden vatandaşlara 
tatminkâr bir ortam hazılıyabilmek en büyük 
itibar olup, bunun çabası içinde bulunduğumuz 
an huzursuzluklar dinecek, sosyal patlamalar 
önlenmiş olacaktır. Bunun dışındaki çabalar, 
tarihî sorumluluğumuzu teşkil edecektir. 

Bugün sadece hukukî kalıplara sığınmak, 
demokratik rejimden söz etmek, yasalara bağlı
lığı tekrar etmek yeterli olmayıp, reformların 
ekonomi ve şahsi fedakârlıklarla sağlanabilece
ğine inanmamız gerekir. Çünkü, hiçbir kanun, 
ne kadar mükemmel olursa olsun işsiz ve aç 
adamı imanlı, ve sarhoşu ayık yapamaz. 

İngiliz yazan Samuel Smiles der M: «Bir 
hükümet, şayet mensübolduğu milletten daha 
ileri bir seviyede ise, eninde sonunda milletin 
seviyesine inmeye mecburdur, tıpkı milletinin 
seviyesinden daha aşağıda bulunan bir hükü
metin nihayet milletinin seviyesine çıkmaya 
mecbur kalacağı gibi. Tabiat kanunlarına göre, 
bir milletin müşterek karakteri, kanunları ve 
hükümeti ile mutlaka kendi bünyesine yakışa
cak bir şekilde olacaktır, tıpkı kendi seviyesi
ni kendi kendine bulan su gibi.» 

Büyük sosyal fenalıklar diye kötülemeye 
alıştığımız şeylerin, çok kere, insanın kötüye 
kullandığı kendi hayatının dumura uğramış 
şeklinden başka bir şey olmadığını görürüz. 

Her ne kadar biz bunlan kanun eliyle yok 
etmeye çalışırsak da, şahsi hayat ve karakteri
mizin şartları esaslı bir şekilde düzeltilmedikçe 
bu sosyal fenalıklar başka başka şekillere bü
rünerek tekrar filiz verecek ve meydana çıkacak
tır. 

Muhterem arkadaşlanm, sözümü bağlıyo
rum : 

En yüksek vatan ve hayırseverlik, kanunları 
değiştirmek ve müesseseleri ıslâh etmekle değil, 
insanların serbestçe kendi kendilerini ıslâh et
melerine ve kendi kendilerini bu yönden geliş
tirmelerine yardım etmekle elde edilir. Hürri
yetin sağlam temelleri ferdin karakteri üzerine 
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dayanmadıkça, sosyal güvenlik ve millî gelişme 
garantiden yoksun demektir. 

Burada sözlerime son verirken, Yüce Mecli
sin siz muhterem üyelerine saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
506 sayılı Kanunun uygulanması hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — 506 sayılı Kanunum uygulama
sı ile ilgili olarak Sayın Çanga, buyurunuz 
«fendim. Lûttfem kısa olmasını rica ediyorum. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan, sayım arkadaşlarımı; 

Yurdumuzda çalışan, yaşıyan her insanın 
şüphesiz sosyal ve benzeri sigorta kapsamına 
alınması, hepimizin arzusu, kanum yapıcıları
nın, Devleti yöneltenlerin görevidir. 

Ancak; 506 sayılı Kanunun, köy imamları, 
!köy bekçileri, köy kâtipleri ve benzeri köy hiz-
metüileriyie ilgili uygulaması, bir defa İçişleri 
Bakanlığı ite Çalışma Bakamlığı arasında ihti
lâf konusu olmuştur. İçişleri Bakanlığı, köy 
imamlarının, köy kâtiplerinin, köy bekçileri 
ve .benzeri köy hizmetlilerinin 506 sayılı Kanu
nun kapsamına girmediğinden bahsile bu ihti
lâfın halli için Danıştaya müracaat etmiş, Da
nıştayım ilgili dairesi, köy bekçilerinin, köy 
imamları ile köy kâtiplerinin 506 sayılı Sigor
talar Kanunumun kapsamı dışımda tutulması 
gerektiğine karar vermiştir. Çalışma Bakanlı
ğının yeniden itirazı üzerine bu defa konu 
Danıştay Genel Kuruluma intikal etmiş, Da-
mıştay Genel Kurulu da ilgili dairece verilen 
Danıştay kararını uygun mütalâa ederek onay
lamıştır. 

Şu hale göre; köylerde çalışan köy imam
ları, köy bekçileri, köy kâtipleri ile benzeri 
köy hizmetlileri 506 sayılı Kanunun kapsamı 
dışımda tutulmak gerekir. 

Ancak, 506 sayılı Kanum yürürlüğe girdik
ten sonra köyde bu İcafbîl hizmetleri görenler, 
bâzı bölgelerde, meselâ bunların içinde benim 
ilim olan Bursa ili çevresinde de bâzı köylerde 
bu uygulama yapılmış ve köy idareleri, köy 
muhtarlıkları çalıştırdıkları köy imamlarımın, 
bekçileri ve kâtiplerinim sigorta ücretlerini 
ödemeye mahkûm tutulmuşlardır. Bunu ödi-
yemiiyen köyler (hakkımda açılan icra takip
leri (bir hayli fazladır. 
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Konuşmamın başında da arz ettiğini gibi, 
Türkiye'de çalışan her insanın, yaşıyan her 
insanın sosyal ve benzeri sigorta kapsamıma 
alınması muhakkak hepimizin idealidir; ama 
madem ki ortada böyle yanlış bir uygulama 
vardır, bu yanlış uygulama nedeni ile çoğu 
köylerimiz, kimisi 25 bin, 30 bin, 40 bin ve 
hattâ daha fazla ücretle icra takibi altında
dırlar, bu itibarla bu yanlış uygulamayı ne çe
şit, ne ölçüde haHedebileceksek, sayın Çalış
ma Bakanımdam bu yanlış uygulamanın gide
rilmesi için lüzumlu gördüğü tedbirleri alma
sını rica edeceğim. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 

sırasiyle arz ediyorum. 

4. —• 275 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Borçlar Kanununun 316 ve 
317 nci maddelerinin kaldırılması hakkında 
kanun tasarısının geri gönderilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (1/193, 3/562) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 2 . 1970 tarilh ve 71-975/994 sayılı 

yazımız. 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve ilgide

ki yazımızla sunulmuş "bulunan «275 sayılı/ 
Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
num bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 818 
sayılı Borçlar Kanununun 316 ve 317 nci mad
delerinin kaldırılması hakkımda kamum tasarı
sının geri gönderilmesine müsaade buyurulma-
sını rica ederim. 

Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverillmiştir efendim. 

5. — 10/1 ve 10/6 numaralı Meclis Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin 15 . 6 . 1971 tarihinden itibaren 30 
gün daha uzatılmasına dair tezkeresi (10/1, 10/6, 
3/567) 

BAŞKAN — 10/1 ve 10/6 Nolu Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, 274 ve 275 sayılı kanunlar komis
yonlarda müzakere edilmiş ve böylece Meclisin 
malı olmuştur. 
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BAŞKAN — Gündeme girmemiştir efendim. 
işlemimiz doğrudur. 

Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahribatı 
tahkik ve tarımla uğraşanların emeklerinin kar
şılığını almaları için kredi ve üretim alanında 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 24.11.1969 
tarihinde, 9 ncu Birleşim 405 sayılı Kararla te
şekkül eden Komisyonumuzun hazırlıkları son 
safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

Nihai raporun Yüksek Başkanlığa tevdi edi
lebilmesi için 15 , 6 . 1971 tarihinde sona ere
cek olan müddetin 30 gün daha mehil verilmek 
suretiyle uzatılması hususunda Genel Kuruldan 
karar alınmasına müsaadelerini saygılarımla arz 
ederim. 

10/1,10/6 Nolu M. M. Araş
tırma Komisyonu Başkanı 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — 15 . 6 . 1971 tarihinden başla
mak üzere, tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tah
ribatı tahkik ve tarımla uğraşanların emekle
rinin karşılığını almalan için kredi ve üretim 
alanında gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
kurulmuş olan Araştırma Komisyonuna, bir ay
lık süre verilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1/142 sayılı kanun tasarısı ile 2/175 
sayılı kanun teklifinin, havale olundukları ko
misyonlardan alınacak 3 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/142, 2/175, 4/178) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1/142 sayılı Hükümet ve 2/175 sayılı benim 

teklifim olan «Hayvan Sağlık Zabıtası kanun 
tasarısı» 1966 yılından beri komisyonlarda bek
lemektedir. Bundan sonra da Adalet, içişleri, 
M. Savunma, Gümrük, Sağlık, Tarım ve Plân 
komisyonlarında görüşülmesi icabetmektedir. 
Halbuki komisyonların toplanıp görüşebilmesi 
diğer işler arasında çok zordur. Tasarıların 
önemine ibnaen yukarıda isimleri yazılı komis

yonlardan 3 er üye alınarak geçici komisyon ku
rulmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — önergede bahsi geçen Geçici 
Komisyon kurulması isteğini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. (A. P. sıralarından «Kabul 
edilmemiştir.» sesleri.) 

Ben saydım, kabul edilmiştir efendim. 

7. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan ve 
sermayesinde Devletin payı bulunan özel banka
ların kimlere ve hangi nedenlerle ne miktar kre
di açtıklarını, bu kredilerin tahsil durumlarını 
tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/75) 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Çolakoğlu tara
fından verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum: 

26 . 4 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Sermaye çoğunluğu Devlete ait bankalar ile, 
Devletin payı bulunan özel bankalarda, 7129 
sayılı Bankalar Kanunu hükümleri veya banka
cılıkla olağan yöntem ve geleneklere ters düşü
lerek açılan kredilerin dolaylı yollardan Devle
timizi ve toplumumuzu zarara sokmakta olduğu, 
kamu oyunda tartışmalara yol açmaktadır. 

özellikle; birtakım nüfuzlu kimselere veya 
kredi açılmasını sağlıyanlara, hattâ bankalarda
ki görevlilere, «menfaat» şeklinde yansıyan çı
karlar söz konusu olmaktadır. Bütün bunlar ba
tık para niteliğinde, Merkez Bankasında açılmış 
özel bir fondan karşılanmakta ve son günlerde 
basında çıkan yazılardan batık paraların yüz
lerce milyon liraya ulaşmış olduğu anlaşılmak
tadır. 

Ticaret Bakanlığına, bu konuların aydınla
tılması için verdiğim bir soru önergesine, «Ban
kalar Kanununun 74 ncü maddesinden bahsile, 
sıfat ve vazife dolayısiyle vâkıf olunan, banka
ya ve bankanın müşterilerine ait sırların salahi
yetli mercilerden gayrısına açıklanmasını ya
saklamış» bulunduğu karşılığı verilmiştir. 

Anayasamızın 88 nci maddesi, soru önerge
lerinin denetim yollarından biri olduğu açıkça 
kabul etmiştir. Bankalar Kanununun 74 ncü 
maddesindeki «yetkili merciler» kapsamı içine, 
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Millet Meclisinin de girdiği kanısındayım. Bu 
nedenler : 

1. Sermaye çoğunluğu Devlete ait banka
larda, gerek kanuna ve gerekse, bankacılık ge
lenek ve yöntemlerine aykırı bir tutumla kim
lere ve hangi nedenlerle ne miktar kredi açılmış 
olduğu, bu kredilerden ne kadarının tahsil edi
lebildiği, ne kadarımn tahsil edilemediği ve tah
sil olanağı olmıyanlarmın miktarı ile, Merkez 
Bankasındaki özel fondan bugüne kadar öde
nen paraların niceliğinin anlaşılması, 

2. Sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankalarda da durumun ne olduğu ve dolaylı 
olarak Merkez Bankası fonundan ödenmiş para 
varsa miktarının neden ibaret bulunduğu, ko
nularında, Anayasanın 88 nci maddesine daya
nılarak bir Meclis Araştırmasının açılmasını de
rin saygılarımla öneririm. 

Gaziantep Milletvekili 
Şinasi Çolakoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündem
deki yerini alacak ve sırası geldiğinde görüşü
lecektir. 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın Genel 
Kurulun 2 Haziran 1971 tarihli Birleşiminde 
dikkate alınması kabul olunan önergesine dair 
Grup Başkanv eklilerinin önergesi (8/4) 

BAŞKAN — Grup Bagkanvekillerince müş
tereken verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın

dan verilmiş bulunan ve Genel Kurulun 2 Hazi
ran 1971 tarihli Birleşiminde dikkate alman, ta

rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle bir 
Meclis araştırması yapılmasına mütedair öner
genin, İçtüzük hükümlerine göre ya Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep muhtelit 
bir komisyona veya 5 ten 15 e kadar üyeden 
kurulacak özel bir komisyona havale edilmesi 
gerekir iken zühulen bu konuda bir komisyon 
teşkili şeklinde oylamaya sunulmuş bulunmak
tadır. 

İçtüzük hükümlerine uygun olarak sözü edi
len ve dikkate alınan araştırma istemi hakkın
daki önergenin 13 üyeden kurulacak özel bir 
komisyona havale edilmesi hususunu arz ve tek
lif ederiz. 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili Y. 

Orhan Dengiz Cevat Sayın 
D. P. Grupu M. G. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 
Vedat önsal Nebil Oktay 

BAŞKAN — Efendim, müşterek önergeye 
konu araştırma önergesiyle ilgili olarak 13 Ba
yın üyeden kurulu bir araştırma iBomisyonu 
kurulmasını oylarınıza sunuyorum.. Kaibul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kaibul edihnişitir. 

Komisyonun görev süresinin üye seçimi ta
rihinden başlamak üzere 3 ıay olmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
'miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu Komisyonun gerektiğinde Ankara dı
şındaki yerlerde de görev görmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kaibul edilmiştir. 

Gündemimize geçiyoruz. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İ.ş kanunu tasarısı ve 23 numarah Ge
çici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 239 
ve 239 a 1 nci >ek) 

BAŞKAN — iş kanunu tasarlısının açık oy
laması yapılacaktır. Oy kutuları önce sıralar 
arasında dolaştırılacak ve bilâhara da (kürsü 
önünde bekletilecektir. Sayın üyelerin oyları
nı kullanmalarını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce aldı
ğınız karar gereğince saat 17,00 ye kadar sözlü 
soruları görüşeceğiz; ancak, vakit israfını ön
lemek bakımından Meclisimizin toplantısında 
hazır bulunan sayın bakanlara tevcih edilen 
ısorulan ele alacağız, Meclise işleri sebebiyle 
gelememiş olan sayın bakanlarla ilgili soru 
önergeleri, içtüzüğümüz gereğince otomatik-
man işleme Italbi tutulmuş sayılacaktır. Bilgi
lerinize sunanm efendim. 
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VI - SORULAR VE lOEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

BAŞKAN — Sözlü soru sahibi Sayın Ata-
öv Iburada. Başbakan adına cevap verecek sa
yın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Hazır değiliz, efendim. 

BAŞKAN — Sözlü sorunun iğörüşülmıesi er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Soğukpmar?.. 'Yoklar. 
İkinci defa bulunmadıkları için sözlü soru

lan düşmüştür, efendim. 

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

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı bulunmadığı cihetle sözlü sorunun müza
keresi ertelenmiştir! 

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

İBAŞKAN — Sayın Kitaplı, Başbakan adına 
cevaplandıracak mısınız? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Dışişleri Bakanı cevaplandıracak
lardır. Kendileri burada yoklar. 

BAŞKAN — Sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

5. — Sürt Milletvekili Adil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet prog
ramındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

BAŞKAN — Bu sözlü isiorunun yazılı soru
ya çevrilmesine dair önerge gelmiştir, okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
'Gündemin sorular kısmının 7 nci sırasında 

bulunan sözlü soru takririmin yazılı olarak ce
vaplandırılması için aracılığınızı saygı ile talep 
Ve arz eylerim. 

Siirt Milletvekili 
Âdil Yaşa 

BAŞKAN — Yazılı soruya çevrilmiştir efen
dim. 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Ferid Melen'in sözlü cevabı (6/23) 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve sayın soru sa
hibi buradalar. Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Maliye ve 

Millî Savunma bakanları tarafından cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Soru: 24 Şubat 1968 tarih ve 12835 sayılı 
Resmî Gazetede .yayınlanan «istiklâl Madalya
sı» verilmiş bulunanlara vatani hizmet terti
binden şeref aylığı bağlanması hakkında 1005 
numaralı 20 . 2 . 1968 tarihinde kabul edilen 
Kanun; üçüncü maddesi ile 1969 yılı malî yılı 
başında yürürlüğe konmuştur. 

Vatan savunmasında büyük yararlık gösteren 
ve zamanla miktarları azalan kahramanlar ol
dukça yaşlı ve bir çoğu da ihtiyaçlı kimseler
dir. 

1005 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği an
dan itibaren hak sahibi birçok vatandaşımızın 
maaş formalitelerinin tamamlanmadığı, geniş öl
çüde haklı bir şikâyet konusu olmaktadır. 
Millî Mücadeleye iştirak edenlere vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması ile ilgili ça
lışmaların; hak sahibi kimselerin özel durum
ları nazara alınarak süratle tamamlanması ge
rekirdi. 

1. 1005 sayılı Kanundan hak sahibi kimse
lerin faydalanması ne zaman mümkün olacak
tır? 
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2. Müracaatların süratle sonuçlandırılma
sı için alınmış tedbirler nelerdir? 

3. Şeref aylığı işlemleri tamamlananlar ne 
kadardır? Kaç kahraman aylık için sıra bek
lemektedir? 

4. Şeref aylığına hak kazanan ve fakat sı
ra bekliyenler 1005 sayılı Kanunun bahşettiği 
diğer haklardan faydalanabilmekte midirler? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI PERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzu-
ner'in sorularına madde sırasiyle cevap arz 
ediyorum: 

1. Kendilerine İstiklâl Madalyası veril
miş bulunanlara şeref aylığı bağlanması hak
kındaki 20 Şubat 1968 tarihli ve 1005 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu 
kanunun hükmünden faydalanan hak sahipleri
ne maaş bağlanma işlemine başlanılmıştır. 

Bu maaşlar Bakanlığımızca verilen madal
ya vesikasına dayanılarak Maliye Bakanlığı 
Emekli Sandığınca bağlanmaktadır. 

2. 1005 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih olan 1 Mart 1968 tarihine kadar 17 553 ü 
subay ve astsubay, 77 519 u er olmak üzere , 
95 000 kişiye madalya verilmiş bulunuyordu. 
Bunlardan hayatta olanlara müracaatları üze
rine derhal maaş bağlanmıştır. 

3. 1005 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
1 Mart 1968 tarihinden 1 Nisan 1971 tarihine 
kadar yeniden madalya vesikası almak üzero 
askerlik şubeleri vasıtasiyle veya doğrudan 
doğruya Bakanlığımıza 115 847 vatandaş mü
racaat etmiştir. 489 u subay ve astsubay, 
48 605 i er, 5 694 ü zayiinden olmak üzere ce
man 54 799 kişiye madalya vesikası verilmiş 
ve kendilerine maaş bağlanmak üzere ilgili 
Emekli Sandığına gönderilmişlerdir. 48 216 
müracaat hakkında hak sahibi oldukları tev
sik edilememiş olması sebebiyle bir muame
le yapılamamıştır. 12 833 kişiye ait talepler 
halen muamelededir. Halen madalya vesikası 
almak üzere günde 50 - 60 müracaat olmakta
dır. — 

4. 1005 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sini taMbeden aylarda büyük tahaccüm olmuş, 
Millî Savunma Bakanlığında bu işe memur 

dairedeki personel sayısı 3 ten 24 e çıkarılmış 
olmasına rağmen müracaatları maalesef kısa 
bir süre içerisinde neticelendirmek imkânı 
bulunamamıştır. Zira, müracaat edenlerin hak 
sahibi olup olmadıklarının tesbiti için kanu
nun öngördüğü niteliklerin belgelerle tevsi
ki gerekmektedir. Bunun için çok eski yıllara 
ait askerlik şubesi kayıtlarına veya askerî 
arşiv müdürlükleri kayıtlarına müracaat za
rureti doğmaktadır. Bu sebeple yazışmalar ol
makta ve iş gecikmektedir. Ayrıca, ilk günle
rin tahacümü içinde bâzı karışıklıklar da ol
muştur. Bu durumda olanların müracaatları
nın yeniden ele alınmasını gerekli görmekte
yiz. 

Arz ettiğim sebeplerle bugüne kadar netice
lendirilmemiş olan maaş bağlama işlemlerinin bu 
yıl içinde tamamlanması için gayret edilmek
tedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurunuz. 
. ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sözlü soruma cevap vermek lûtfunda bu

lunan Sayın Millî Savunma Bakanına, her şey
den önce, teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Sözlü sorumda belirttiğim konu, yalnız şah
sıma müteveccih müracaatların neticesi değil, 
topluca yaptığımız seyahatlerde de bütün par-
lömanterlere sık sık yönetilen ve gecikmekten 
dolayı ilgililerin istirap duyduğu önemli bir 
mevzu idi. Hepimize mektuplar gelir, bu mek
tuplar arasında vatani hizmet tertibinden za
manında maaş bağlanmaması hususundaki şi
kâyetler bir hayli kabarıktır. Birçok arkada
şımıza gelen mektuplarda da bu işi tecil ede
cek tedbirlere yardımcı olunması talebedil-
mektedir. 

1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1005 
sayılı Kanunun uygulanmasında, şahsi kanım 
odur ki, Bakanlık zamanında bir istidlal ya
parak, bir tahminde bulunarak gerekli teşkilâ
tı kuramamıştır. Nitekim değerli Bakan arka
daşımız, başlangıçta bu işle görevli oîan üç ki
şilik memur kadrosunun sonradan 24 e çıka
rılarak görevlerine devamları hususunun sağ
ladığına işaret etmiş bulunmaktadırlar. Arka
daşlarım hatırlıyacaklardır; kanun görüşüldü
ğü esnada, hak sahiplerinin bu kadar büyük, 
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yekûnlara baliğ olacağı da tahmin edilmemiş 
bulunuyordu. İlgililerin burada verdikleri ra
kamlar, hiçbir zaman çok Sayın Millî Eğitim 
Bakanının kayıtlara istinaden burada beyan 
buyurdukları rakamlara erişmemişti. Hâl böy
le olunca, elbetteki teşkilâtı, bu işle görevli
leri artırmak gerekiyordu. Bu yönden Bakan
lığın zamanında tedbir almaması hususunu, 
izinlerine sığınarak, burada Ikınıyorum. 

Konunun iki safhası vardır: Birincisi; istik
lâl Madalyası istihsali safhasıdır. 

İkincisi; İstiklâl Madalyasının istihsalini 
mütaakıp, Sayın Bakanın da işaret ettikleri 
gibi, Kanunun âmir hükmüne göre gerekli 
maaşın Maliye Bakanlığına bağlı Emekli San
dığı tarafından yürütülmesi hususudur. 

Her iki tarafta da tıkanıklıklar olmakta
dır. Bu, geçici bir kanundur, fevkalâde isabet
li bir kanun olmuştur, ama hak sahiplerini bi
ran evvel haklarına kavuşturmak hususunda 
lâzımgelen tedbirler süratle alınmamıştır. 

Şimdi meselenin bir başka safhasına şahi-
doluyoruz: Bâzı müracaatçılara maaş bağlan
dığı, belki bâzı yolsuzlukların olduğu ifade edi
liyor. Bu demektir ki, yüzbinleri bulan mü
racaatçıların bir taraftan müracaatları tet
kik ediliyor, diğer taraftan, bağlanmış olan 
maaşlarda acaba isabet var mıdır, yok mudur 
gibi, bir inceleme bahis konusu olmaktadır. Bü
tün bu iş hacmi muvacehesinde çok değerli Ba
kan arkadaşımızın ifade ettikleri 24 memurla 
başarılı bir sonuç belki alınabilir, ama bu za
mana ilgililer tahammül edememektedirler. 

Sözlü sorumda teferruatiyle belirttiğim gi
bi, ekserisi çok yaşlı olan bu vatan kahra
manları, bu kanun çıktığı andan itibaren ak
şam - sabah maaşa kavuşacağız heyecanı, işti-
yaki içerisinde haklı olarak intizardadırlar. 
Bu konuda daha radikal, işi daha da sürat-
lendirici tedbirlerin alınmasını Sayın Millî 
Savunma Bakanından ve burada bulunmıyan, 
fakat durumun kendilerine de intikal ettiği 
belli olan diğer ilgililerden istirham ediyo
rum. 

Öyle ki, «Ben bizzat iştirak ettim maaş ala
madım» - tabiî bunlar kulağımıza gelen husus
lardır. Sayın Bakan bunları yanlış değerlen
dirmesinler - «ama benden çok daha uzakta 
hak sahibi olması bahis konusu olanlar zama-
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nında maaşı almıştır, biz neden alamıyoruz» di
yenler vardır. Dert gerçekten büyüktür. Bel-. 
ki o zamanki kuyudat yetersiz bulunmaktadır,, 
kayıtlar meselesi, bu asırda halen Türkiye'
mizde tam ve kâmil mânâda halledilmemiş, tam 
mânâsiyle çözümlenmemiş bir konu olarak 
karşımızda bulunuyor. Zamanın şartları için-
elbetteki bu kayıtların mükemmel olması düşü
nülemez, ama bu işi süratlendirmek ve hak 
sahiplerini biran önce kanunun öngördüğü üc
rete kavuşturmak gerekiyor. Bunların birço
ğu yaşlıdır; hak sahibi olmasına rağmen, 1968 
den bu yana geciken uygulama dolayısiyle, 
ilgili bakanlıkların ihmali dolayısiyle son ne
fesini verip bu maaşı alamıyan birçok va
tandaşımız olmuştur. 

Bu konuya değerli Bakan arkadaşımızın lâ
zımgelen ağırlığı, vereceği inancı içinde teşek
kürlerimi, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, siz ayrıca Mali
ye Bakanının da,. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Lüzum 
görmüyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurunuz Sa
yın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

İşin iki cephesi vardır: Birisi Millî Savun
ma Bakanlığı cephesi, diğeri doğrudan doğru
ya hak sahiplerini ilgilendiren cephe. 

Millî Savunma Bakanlığının zamanında tah
minde bulunup bulunmadığı münakaşa edilebi
lir bir mevzudur. Hiç şüphesiz zamanında bir 
tahmin yapılmıştır. Yalnız, kanun çıktığı za
man istiklâl Madalyası sahiplerinin sayısı dik
kate alınmıştır, onlara maaş verilmekle bu me
sele biter sanılmıştır. Öyle zannediyorum ki, 
Mecliste de öyle sanılmıştır. Halbuki kanun çık
tıktan sonra anlaşılmıştır ki, istiklâl Madalya
sı almamış bir o kadar insan var. 

Ayrıca, tahminlerin üzerinde müracaat ol
muştur. Hattâ bir iddiaya göre; istiklâl Sa
vaşma iştirak edenlerden daha fazla sayıda 
müracaat vâki olmuştur. Kayıtları, bir kısmı 
tevsik ettirmiştir, dolayısiyle onlar kolaylıkla 
tesbit edilmiş olup Millî Savunma Bakanlığı 
orada müşkilât çekmemiş ve mevcut kadro ile 
bu işi yürütebilmiştir, Ama, bir kısmı tevsik 
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ettirememiş, şubesinde kaydı bulunamamış; baş
ka şubeye bakılması iddiasında bulunmuş, fa-
ikat bakıldığında orada da bulunamamış. Umumi 
arşive bakılsın demiş; aranmış, orada bulunmuş 
veya bulunamamış, bulunmuş yanlış isim çık
mıştır, baba adı anne adı yanlış çıkmıştır.. Bun
lar çok uzun araştırmalara, muhabereye se-
bebolmuştur ve halen de olmaktadırlar. 

Sonra, kanun bâzı şartlar koymuş. Meselâ 
firar edenlere vermemektedir. Madalya veril
dikten sonra ihbar olmuş, firar ettiği anlaşıl
mıştır. Bu defa iptal yoluna gidilmiştir, ya
pılmaktadır. Kanuni şartları haiz olmıyanla-
ra, kayıtların bunu göstermemesi sebebiyle 
maalesef yanlış muamele yapılmıştır. 

Benim zamanımda cereyan etmemiştir, ama 
insafla söylemek lâzım Millî Savunma Bakan
lığı, Bakanlık olarak gerekli tedbiri almış ve 
kendisine düşeni yapmıştır, ama işin mahiyeti, 
hakikaten bu işin kısa zamanda yapılmasına 
imkân vermiyecek haldedir. 

Her iki tarafta da tıkanıklıklar vardır, Bun
ları gidermeye çalışıyoruz. 

Hemen sunu arz edeyim: İşin zor kısmını 
geride bırakmış bulunmaktayız. Bütün gücü
müzle bunu bu sene tamamlamaya çalışacağız. 
Buna rağmen yine bâzı pürüzlü muameleler 
kalabilecektir. Çünkü, halen dahi günde 50 - 60 
müracaat vâki olmaktadır. Bu müracaatları tet
kik etmek ve bilhassa tevsik etmek bir hayli 
zaman alan, mesai sarfını gerektiren bir iştir. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen

dim. 

7. — Adana Milletvekili Ali Rıza Gi'Müoğlu'-
nun, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından solü sorusu (6/25) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yoklar,, Soru 
ertelenmiştir efendim. 

8. —• İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tatbi
katında zarara uğrıyan köylülere dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

9. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolunun 
ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/30) 

10. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

11. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/32) 

BAŞKAN — Sayın Talât Orhon'un üç so
rusu, kendileri izinli oldukları için, ertelenmiş-
th\ 

12. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair so
rusu ve Çalışma Bakam Atilâ Sav'ın sözlü ce
vabı (6/33\ 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı?.. Bu
radalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Çalışma Bakanı 

tarafından şifahen cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederini: 

24 . 11 . 1969 
Saygılarımla. 

Burhanettin Asutay 
izmir Milletvekili 

931 sayılı Kanuna göre teşekkül eden Asga
ri ücret Komisyonunca bölge esasları dikka
te alınaralı, tesbit edilmiş bulunan ve 1.7.1969 
tarihinden itibaren tatbika başlanılan asgari üc
retler özel sektörde ödenmiş olmasına rağmen, 
işbu ücretlerin Devlet kesiminde (Belediyeler, 
orman işletmeleri, tarım iş kolu v.s.) muhtelif 
müracaatlar yapılmış olmasına rağmen, bugü-
nodek uygulanmamaktadır. 

Sebeplerinin açıklanmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; 

izmir Milletvekili Sayın Burhanettin Asu
tay'in, «Asgari ücretin Devlet kesiminde uygu
lanmaması» nedenleriyle ilgili sorusuna cevap 
arz ediyorum : 

931 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi uyarın
ca Asgari Ücreti Tesbit Komisyonunca verilen 
kararın, kamu kesiminin bütününde uygulan
maması söz konusu değildir. 
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Ancak, kamu kesimine dâhil bâzı işyerlerin
de sözü edilen kararın tatbikinde teredütler 
hâsıl olmuş ve bâzı gecikmeler vulkua gelmiştir. 
Bakanlığımıza intikal eden bilgilere göre du
rum şöylece özetlenebilir : 

1. Tarım ve Orman bakanlıklarına bağlı 
bâzı kuruluşlar, 931 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi hükmünün, aynı kanunun 5 nci mad
desindeki istisnalar arasında yer alan tarım ke
simine dâhil işyerlerinde uygulanamıyacağı gö
rüşünü ileri sürmüşlerdir. Bu konuyla ilgili te
reddütler, Orman Bakanlığının müracaatı üze
rine, Asgari Ücreti Tesbit Komisyonunun söz 
konusu karar hakkında Danıştayca 6 .11.1969 
günü yürütmenin durdurulması kararı alınarak 
incelenmiştir. 

2. işçi ücretlerine ilâveten çeşitli sosyal 
yardımların yapıldığı gerek özel, gerekse kamu 
kesimine dâhil işyerlerinde asgari ücretlerin ne 
şekilde hesaplanacağı, yani ücrete ek menfaat
lerin hesaba katılıp katılmıyacağı hususunda da 
bir kısım işveren kuruluşlarca tereddüde düşül
müştür. 

Bu konuda da âdil bir çözüm yolu bulmak 
için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

3. Belediyeler gibi bâzı kuruluşların ise, 
1 . 7 . 1969 günü yürürlüğe giren söz konusu 
asgari ücret kararının uygulanabilmesi için ge
rekli ödeneği önceden bütçelerine koymak im
kânını bulamadıkları için uygulamanın gecik
tiği anlatılmıştır. 

Bilindiği üzere, 931 sayılı iş Kanununun yü
rürlükte bulunduğu döneme ait bu uygulama 
aksaklıkları oldukça eski bir dönemi kapsamak
tadır. Yüce Meclisçe görüşülmesi tamamlanmak 
üzere olan ve bugün ikinci oylaması yapılan tş 
Kanunu yürürlüğe girdikten sonra yapılacak 
asgari ücret tesbitinin uygulanması sırasında 
benzer aksaklıkların vukua gelmemesine de ça
lışılacağını arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz efen

dim. 
BURHANETTtN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1. 7 .1969 
tarihinde yürürlüğe giren 931 sayılı Kanun hü
kümlerince nazarı dikkate alman asgari ücret
ler, sözlü sorumda da ileri sürdüğüm veçhile, 
Türkiye'de kamu kesiminde tatbik edilmemiş

tir. Nitekim Sayın Çalışma Bakanımız gayet 
açık bir ifade ile, «Tarım Bakanlığı 931 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinde istisnalar içindedir, 
bu sebeple asgari ücrete hak kazanmamaları 
lâzımgelir» gibi bir ifadede bulundular. 

Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücretlerin 
iş Kanununa tabi müesseselerde tatbik edilece
ğine dair bir hüküm getirmemiştir ki... Çalışan 
kişilerin asgari ücretlerini tesbit ve tatbik et
miştir. 507 sayılı Kanuna tabi olan esnaf ya
nında çalışmış olan arkadaşlar da 931 sayılı 
Kanun hükümleri dışındadır. Ama esnafların 
yanında çalışan tüm işçilere asgari ücret tat
bik edilmiştir. Eğer, «Tarım - iş kolu 931 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi ile kanunun şümulü dı
şındadır, tatbiki gerekmemektedir» diye bir dü
şünce hâkimse, o takdirde esnaf yanında çalı
şanlara da bu ücretin tatbik edilmemesi lâzımdı. 

Sosyal sigortalar, sosyal yardımlara tabi 
olan müesseselerde çalışanlar, «acaba asgari üc
retin içinde mi, dışında mı mütalâa edilmeli
dir» diye bir tereddüde de düşmeye lüzum yok
tur. 

Çalışma Vekâleti ve erkânının bunu böylece 
bilmesi lâzımgelir. Nitekim, Asgari Ücret Ko
misyonu açık ve tereddüde mahal bırakmıyacak 
şekilde bu asgari ücreti tüm sosyal yardımlar 
dışında tesbit edildiğini hükme bağlamıştır. Be
lediyelerin, bütçelerine para koymamaları sebe
biyle asgari ücreti tatbik etmemeleri şeklinde 
bir müdafaada bulunmak, bence yeterli değil
dir. Bütçesinde para vardır veya yoktur, ama 
tesbit edilmesi lâzımgelen ücreti belediyeler de, 
tüm kamu kesimleri de ödemek mecburiyetin
dedir. 

Sayın Çalışma Vekâleti erkânı, Muhterem 
Vekilimize bâzı yanlış malûmatlar da vermiştir. 
Bizim, üzerinde ısrarla durmak istediğimiz hu
sus şudur; 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesi 
Sosyal Sigortalar Kurumu için asgari ücreti 12 
lira olarak tesbit etmiştir. Çalışma Vekilinden 
ricamız, tüm Sosyal Sigortalar Kurumu şube 
müdürlüklerine verilmiş olan bordroları tetkik 
etsinler, göreceklerdir ki, Kuruma verilen bor
droların % 40 inin üzerindeki bir kısmında 12 
lira asgari ücret esas alınmak suretiyle prim 
ödenmektedir. Çünkü, Sosyal Sigortalar Kuru
munun, «Tesbit edilmiş olan asgari ücreti na
zarı dikkate almak suretiyle, eksik olarak veri-



M. Meclisi B : 110 9 . 6 . 1971 O : 1 

len bordroları tama iblâğ edin» diyecek şekil
de elinde kanuni bir hüküm ve yetenek yoktur. 

Bu sebepledir ki, tesbit edilmiş, ödemesi za
ruri hale gelmiş asgari ücretler uzun yıllardan 
beri tatbik edilmemiştir ve edilmemektedir. 
Gönül öyle ister ki, ikinci oylaması yapılan îş 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten, başlı-
yan kısa zaman içinde yeni bir asgari ücret ko
misyonu teşkil edilsin. Ama, bu yandan müda
faalar da kenara itilerek badema bu asgari üc
retler tatbike başlasın ve böylece de vekâlet, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmiş olan eksik 
primler üzerinde de biraz daha titiz davranarak 

, Sosyal Sigortalar Kurumunun büyük ziyana 
uğramamasını da sağlasın. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen

dim. 
13. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 

Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu ve İçişleri Bakanı Hamdi ömeroğlu'nun 
sözlü cevabı (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu ve İçişleri 
Bakanı Hamdi ömeroğlu'nun sözlü cevabı (6/47) 

BAŞKAN — Sayın Bakan hazır, Sayın Bir
git hazır, önergeyi okutuyorum efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KÎTAPLI 
(Samsun) — Aynı mealde bir de Antalya Mil
letvekili Sayın Ataöv'ün soruları var. Aynı me
alde oldukları için Sayın Bakanın ikisini birden 
cevaplaması mümkün mü efendim? 

BAŞKAN — Usule uygun olmaz efendim. 
Bunu ancak soru sahibi talebedebilir. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya} — Efendim, be
nim sorum da aynı mealdedir. Mümkünse iki
sine birden cevap verilsin. 

BAŞKAN — Hayhay efendim, ikisini birlik
te okutuyorum efendim. 

Ankara, 24 . 11 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak içişleri Ba
kam tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla, 
Ankara Milletvekili 

Orhan Birgit 

1. Günaydın Gazetesinin Ankara Bürosuna 
silâhla ateş edildiği büro pençelerinden birinin 
camının kurşunla delindiği doğru mudur? 

Doğruysa, olay hangi gün, saat kaçta işlen
miştir? 

2. Günaydın Gazetesinin Ankara muhabir
lerinden Necdet Onur'un otomobilinin kundak
lanarak yakıldığı doğru mudur? 

Her iki olayın tertipçileri, failleri bulunmuş 
mudur? Polis yetkililerinin faillerinin yakalan
masının «tesadüfe» kaldığı yolundaki görüşüne 
Sayın içişleri Bakanı katılır mı? 

3. Günaydın Gazetesinin Ya^ı işleri Müdü
rü Rahmi Turan'ın eşi Nesrin Turan ne amaçla 
23 Kasım 1969 Pazar günü altı görevli tarafın
dan istanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş
tir? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Baka

nınca sözlü olarak cevaplanmasımın teminini 
saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
îhsan Ataöv 

1. Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna 
silâhlı tecavüz olmuş mudur? 

2. Gazeteci Necdet Onur'un arabası nasıl 
yakılmıştır? 

3. Günaydın Gazetesi Yazı işleri Müdürü
nün eşi Nesrin Turan'ın ifadesi alınmış mıdır? 

4. Bâsm hürriyeti altında haysiyetlere, şe
reflere, namuslara yapılan saldırıların önlen
mesi için ne düşünülmektedir? 

25 . 11 . 1969 
BAŞKAN — Sayln Bakan, buyurumuz efen

dim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROÖLU 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ankara Milletvekili Sayın Orhan Birgit ile 

Antalya Milletvekili Sayım Ataöv'ün aynı konu 
üzerindeki soru önergelerini cevaplandırıyo
rum,, 

1. — 23 . 11 . 1969 günıü saat 12,45 te Gü-
maydın Gazetesinin Ankara'da Rüzgârlı Sokak
taki bürosuna bir el silah atıldığı, Gazetenin 
Ankara temsilcisi tarafından Emniyet Müdür
lüğüne ihbar edilmiştir. Zabıtaca olaya hemen 
el konulmakla beraber, Cumhuriyet Savcılığın
ca uzmanlardan kurulu bilirkişiye yapıtırılian 
tetkikat somunda; gazete bürosunun bir camın-
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da kurşun izi olması muhtemel bir delik görül
müştür. Ancak bina içerisinde kurşun veya 
benzeri bir cisim bulunamamış, ayrıca gerek 
büroda çalışanlar, gerekse binada bulunanlar 
verdikleri ifadelerde, belirtilen saatte her han
gi bir silâh sesi duymadıklarını, bildirmişler
idir. 

2. — Günaydın Gazetesindeki neşriyat sebe
biyle cezaevinde tutuklu bulunan Necdet Onur'-
un Bahçeljevler 3 ncü caddedeki evi önünde 
bulunan Anadol marka otosu, 20 . 11 . 1969 
günü gecesi meçhul şahıslar tarafından yakıl
mıştır. 

Yapılan bilirkişi tetkikatı sonucunda oto
mobilin harici bir tesir neticesinde yanmış ol
duğu tesbit olunmuştur. 

3. — Günaydın Gazetesi Yazı işleri Müdürü 
olup, gazetesi vasıtasiyle esM Başbakan ve eşi 
haklarında hakaretâmiz yazı neşrettiğinden do
layı hakkında gıyabî tevkif müzekkeresi kesi
len Rahmi Turlan, olayı mütaakıp firar etmiş 
olduğundan bulunabileceği yerin tesbiti için 
23 Kasım 1969 günü eşi Nesrin Turan, kendi 
rızasiyle istanbul Emniyet Müdürlüğüne geti
rilerek, kocasının nerede bulunabilecep husu
sunda malûmat alınarak bırakılmıştır. 

Basın hürriyetinin himayesine sığınarak 
haysiyet, şeref ve namusa yapılan saldıml&mn 
önlenmesi, şüphesiz yine kanunlarımızın tesbit 
ve tâyin ettiği usul ve nizam içinde mümkün 
olacaktır. Konu üzerinde hassasiyetle durdu
ğumuzu ve faillerinin biran önce yakalanma
sı için tarafımdan ilgililere talimat verildiğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, buyurun efen
dim. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın içişleri Bakanının sözlü soruma ver
diği cevabı dinledik. Bu sözlü sorudaki cevap 
iki bölümden ibarettir. Konu üzerinde hassa
siyetle durulmakta ve faillerin kısa zamanda 
lakalanması için gerekli titizlik gösterilmekte
dir. Bu, Sayın içişleri Bakana Hamdi ömeroğ-
lu'na ait bir ifadedir. 

Ondan önce, Sayın içişleri Bakanının Yüce 
Meclise arz ettiği hususlar ise, halen Ankara 
2 ncd Şubesi Ağır Suç Masası âmirinin masası

nın sağ ikinci çekmesinde duran tozlu bir dos
ya ile ilgilidir ve sayın selefinin zamanında ha
zırlanmış klâsik bir cevaptır. 

NİHAD KÜRŞAD (izmir) — Nereden bili
yorsun? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Nereden bil
diğimi şimdi hep beraber öğreneceksiniz. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye belirli bir orta
mın içerisine geldi; bombalar patladı, arabalar 
yakıldı, insanlar öldürüldü. Bütün bunlar oldu 
ve bütün bunlar olduktan sonradır ki, 12 Mart 
Muhtırası ile Yüce Meclis maalesef kargıkarşı-
ya kaldı ve Türkiye'de bir Sıkıyönetim rejimi 
ilân edildi. Şimdi, ulusça, hep beraber «yeni
den huzura nereden döneriz» diye düşünüyo
ruz, çareler arıyoruz. 

Bunu parti farkı gözetmeksizin yapıyoruz. 
Peki, bunlar oldu.. Bunlar olurken ve bun

lar Sayın Başbakan Süleyman Demirerin baş
kanlığında olurken, Sayın Haldun Menteşeoğ-
lu'nun içişleri Bakanlığı sırasında olurken, 

- Komisyonda bütçe konuşmasında da belirt
miştim ve burada da bir yeterlik önergesi aley
hinde konuşurken söylemiştim - Ankara Tek-
sas'a döndü. Nasıl oldu bunlar? Bunlar, birta
kım mütecasirlerin maalesef emniyet kuvvetle
ri tarafından yakalanamayışından veya yaka-
lanmayışından veya yakalanmak istenmeyişin
den oldu. 

Günaydın Gazetesinin, sayın eski Başbakan 
Süleyman Demirerin eşi ile ilgili yayınına gir
mek istemem. Hem yargı organındadır, bunun 
için girmek istemem, - tasvibederim veya et
mem - hem şahısların şeref ve haysiyetlerine 
hücumu tasvibetmem, onun için girmek iste
mem. 

Şimdi tesadüfe bakınız; Türkiye'de en bü
yük tirajı olan gazetelerden birisi M, sonradan 
Süleyman Demirerin yolsuzluklarını da orta
ya sıra sıra, belgelerle koymaya başlamıştır. Bu 
gazete o zamanki Başbakan hakkında yayına 
başlar. Bundan dolayı o zamanki Başbakan 
mahkemeye müracaat eder, dâva açar, muhabir 
tevkif edilir, tevkif edildiği gece mutoalbirim 
evinin önünde duran Anadol otomobili yakılır. 
Nerededir evi? Evi, tesadüfen o zamanki İçiş
leri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun evinin 
yüz metre ilerisindedir, askerlik şubesinin kar-
şısındadır. içişleri Bakanının evinin önünde, 
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«Bakanı korusun» diye gece gündüz bir bekçi 
bekletilir. Ama, ileriki tarihlerde bilâhara Dev -
öenşçilerin kaçırdığı zenciyi getirip, uykuda 
olan o Bakanın evinin önüne bıraktılar, ne o 
bekçi, ne o Bakan görememişti ve bu olayın 
faili bulunmaz. Tarih; 20 Kasım 1989 dur, şim
di tarihler 1971 in Kasımına doğru ilerlemekte
dir. 

Demin «dosya ağır suç masası şefinin masa
sında duruyor» diye söyledim. Sayın içişleri 
Bakanı Hamdi ömeroğlu mazurdur, Türkiye'de 
daha işlere o ölçüde inecek kadar vakit bulu
namadı, çünkü çok ağır bir emanet beklenme
dik bir anda devralındı. Şimdi o emaneti dev
redenler de kahraman gibi memleketin asayi
şinden, huzurundan bahsederek reçeteler ver
mekte ve çareyi, illâ ve illâ kendi seçim beyan
namelerinin (A. P. sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Birgit, bir dakika efen
dim, soru önergenizin dışına lütfen çıkmayı-
mz. 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Sayın Baş
kan, soru önergemin dışına çıkmıyorum. Çareyi 
kendi seçim beyannamelerinin Türkiye'de uy
gulanmasında bulmaktadırlar. Böyle şey olmaz 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Çıktınız efendim, ben size ilk 
İhtan yaptım. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) - , Olay 20 
Kasım 1989 gecesi saat 02 de oldu. Ben söy-
liyeyim Sayın İçişleri Bakanı not alsın ve bu
rada belgelensin, faili de bir an evvel bulun
sun. Ondan sonra nice failler bulundu. Türk 
Polisi istediği zaman, iğnenin deliğinden faili 
bulacak kadar cesur ve bilgilidir. Bunu Haldun 
Menteşeoğlu'nun yüzüne karşı söyledik, anlata
madık; size de anlatamadık, 22>6 oydan bahse
diyordunuz. Hâlâ başka şeylerden bahsediyor
sunuz arkadaşlarım. (A. P. sıralarından gürül
tüler, «Sen nelerden bahsediyorsun?» sesleri) 

İMEİSUT HU1IK1 ÖNÜR (Çanakkale) — Da
ha nice failler bulunacak. 

IBAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen karşıhiklı 
görüşmelere vesile olmayınız efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efradın ola
yının failini bulan Türk Polisi, Günaydın Gaze
tesinin muhabirinin otomobilini 2,5 sene evvel 
yakan adamı, faili bulamıyor, böyle şey olmaz. 

9 . 6 . 1971 O : 1 

MESUT HULKİ ÖNÜR (Çanakkale) — Bel
ki kendisi yakmıştır. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kendisi 
yaktı ise kendisini bulun. 

NİHAD KÜRŞAD (izmir) — Sen yakmış-
smdır. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad,.. 
ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Sayın Baş

kan, şu Nihad Kürşad denen sergerdeye söyle
yin. 

BAŞKAN — Bir dakika... Sayın Kürşad 
lütfediniz efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — 1960 önce
sinin resmî ilân çanakçısıdır kendisi, belgeleri 
bendedir. 

20 Kasım 1969 gecesi saat 21.00 sıralarında 
'Sılblhiye Petrol Ofis Bayiine bir otomobille üç 
kişi gelir. Servis istasyonundan benzin doldu
rur götürürler. Nereye götürüldükleri bilinmez. 
Ama bu hâdiseden iki saat sonra, Haldun Men
teşeoğlu'nun sokağında ve askerlik şubesinin 
karşısında bulunan Necdet Onur'un - ki Necdet 
Onur o gün hapse atılmıştır - otomobili yanar. 

ORHAN CEMAL FERİSOY (İstanbul) — 
Hâkim karariyle hapse atılmıştır. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hapse atıl
dığından bahsetmiyorum. Hâkim karariyle hap-
S3 atıldı, hâkim karariyle de tahliye edildi. 

ORHAN CEMAL FEESOY (istanbul) — 
Demagoji yapmayınız. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Dediğim 
glfei, her gece bir bekçi Menteşeoğlu'nun evinin 
kapısında bekler ve bir de başka bir bekçi o 
sokakta dolaşır. 

Sayın Bakana soruyorum : idari tahkikat, 
hazırlık tahkikatı sırasında bu bekçilerin ifa-
relerine müracaat edilmiş midir? Ben diyorum 
ki, bu bekçilerin ifadeleri alınmamıştır. Bunun 
nedeni nedir? 

Onur'un sokağında oturan birçok kimsenin 
ifadesine, rüyet şahidi oldukları bilmen birçok 
ikimsenin ifadelerine de her nedense başvurul
mamıştır. Bunun da nedeni nedir? 

Bilirkişi raporu doğrudur. Hariçten benzin 
dökülerek otomobilin yakıldığı tasbit edilmiş
tir. Ankara Gazeteciler Cemiyeti bir meslek-
daşlarınm otomobilinin yakılması dolayısiyle 
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faili bulmak için 10 000 lira ödül koyduklarını 
ilân etmişlerdir. Bu ilân üzerine Ankara Gaze
teciler Cemiyetine bir sürü ihbar mektubu gel
miştir. Ankara Gazeteciler Cemiyetinin (kamu 
oyu önünde, kamu oyu araçlariyle yaptığı bu 
ilâna rağmen, alınan bu mektuplardan polis 
neden faydalanmamıştır? Bu düğümlerin çö
zümlenmesi lâzımdır. Bu düğümler çözümlen
mediği takdirde, arabanın yakılışının ötesinde, 
failin bulunmayışı bir ihmalden değil, başka 
maksatlardan doğduğu söylenebilir arkadaşla
rım. 

'Çünkü, Günaydın Gazetesi mesullerinin mah
kemesi yapılırken, birçok Adalet Partili yurt
taş, Ihaklı olarak kendi Genel Başkanlarına ya
pılan hücumdan dolayı mahkemeyi takibeder-
ken, yazı işleri müdürüne ve diğer sanıklara 
tepki göstermişlerdir. Tepkileri orada kalma
mıştır. Sayın Genel Başkanlarının «sokaklar 
yürümekle aşınmaz» vecizesine uyarak, Günay
dın Gazetesine doğru yürümüşlerdir. Bu yürü
yüşü durdurmak istiyen üç emniyet mensubu 
da, her nedense ISayın Menteşeoğlu'nun zama
nında, Ankara dışında başka yerlere tâyin edil
mişlerdir. 

Bütün bu olaylar zincirini ve Sayın Başba
kanın bu yayınlardan dolayı ıhaklı teessürünü 
biraraya getirirde, 2,6 senedir bu olayın faili
nin bulunmadığını da hatırlarsanız, olayın per
de gerisinde bâzı şeyler olduğu meydana çıka
bilir. Bu dosya behemahal açıklığa kavuşmalı-
dır. Dediğim gibi, Türk Polisi istediği zaman, 
istediği suçun failini yakalıyacak kadar bece
rikli ve basiretlidir. Polise bundan dolayı bir 
bühtanda bulunmıyalım, 

'Türk Polisinin belirli bir çizgi içerisinde 
yönetilmesini... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Türk Polisi ne 
zamandan beri becerikli ve basiretli oldu? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şu zaman
dan beri arkadaşlarım : Siyasi iktidarlar Türk 
Polisine tasallut etmezlerse, Türk Polisi bece
riklidir ve basiretlidir. Türk Polisinin üzerin
den el çekilmelidir. Türk Polisinin belirli bir 
çizgi içerisinde yönetilmesini, bu vesile ile Sa
yın Bakandan rica ediyorum. Ve kendisine, 
polisin basın düşmanlığından vazgeçmesi için 
de, polisi eğitime tabi tutmak üzere, bir çalış
ma dönemine girmesini istiyorum. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

MUİSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Türk Polisi basın düşmanı değildir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şu anda is
tanbul Emniyet Müdürlüğüne gazeteciler İstan
bul Emniyet Müdürünün emriyle girememekte
dirler. Bu bir. 

İkincisi, İstanbul'da basın düşmanı olan po
lisler, Gazeteci Turhan Selçuk'u dövmüşlerdir. 
Sayın... (A. P. sıralarından «soru ile ne ilgisi 
var» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Birgit... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Baş

bakanın ve Başbakan Yardımcısının bu konuda 
açtırdığı kovuşturmanın sonucunu ilgi ile bek
liyorum. Sayın İçişleri Bakanı, bugünkü gaze
telerden birisine, «Turban Selçuk'un sadece bir 
tokat yediğini» ifade edebilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bunların soru
nuzla ilgisi yoktur efendim, lütfediniz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim, 
genel olarak basın özgürlüğünden bahsıttim. 

"BAŞKAN — Bütün basınla ilgili meseleleri 
bu soru önergesi vesilesiyle konuşamazsınız 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sözümü bi
tiriyorum. 

Turhan Selçuk olayının bütün detayları, 
Turhan Selçuk'un gazetesinde yayınlandı. Bu, 
«Bir tokat - bin tokat» meselesi değildir. 

Yalnız Sayın Bakana şunu söyliyeyim ki, 
nasıl Günaydın Gazetesi Yazı işleri Müdürünün 
eşi Bayan Nesrin'in kendi ayağiyle istanbul 
Emniyet Müdürlüğüne geldiği yalanı maalesef 
resmî belgelere geçmiş ise, ki gazetede o tarih
te fotoğrafları yayımlandı. Sayın Bakan Da
nıştay üyesi iken gazete okuyucusu olarak gör
müştür. Bir adam kendi ayağiyle gecenin belir
li bir saatinde gelmez. Polis raporlarında bu 
«kendi ayağiyle» lâflarına çok raslanır. «Kendi 
kendine intihar etti» diye bir de polis rapor
larında, polis Türkçesiyle bunlar söylenir. Tur
han Selçuk meselesi de öyledir. Tek tokat de
ğildir. 

BAŞKAN — Yine Turhan Selçuk mevzuuna 
geldiniz Sayın Birgit... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Turban Sel
çuk hım olay ile ilgili fotoğraflarını hem Sayın 
Bakana, hem de tutanaklara geçmesi için, Mec-
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lia arşivine takdim ediyorum. (Bu arada Baş
kam, kürsüde konuşmakta, olan Ankara Millet
vekili Orhan Birgit'in sözünü, mikrofonu kısa
rak, kesti) 

BAŞKAN — Sayın Bitfgit, sözünüzü kestim 
efendim. Sözünüzü kestim ama mütemadiyen 
konuşuyorsunuz. Buna hakkınız yok. Beyefen
di, bu konuyu anlatamazsınız. 

ORHAN BİRGÎT (Devamla) — Tamam, 
efendim. Teşekkür edip ineceğim Sayın Bakana, 
Turhan Selçuk meselesi ile de ilgilensinler; me
sele öyle değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurunuz efen
dim. (A. P. li milletvekilleri ile Ankara Millet
vekili Orhan Birgit arasında karşılıklı münaka
şalar) 

IBAŞKAN — Yerinizden konuşmayınız efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Ataöv, 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; önce... 
'ORHAN BİRGİT (istanbul) — Memleketi 

bu anarşistlerle... 
IGÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen bir sahte

kârsın. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Hepimize 

anarşist diyemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin... 
Buyurunuz Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
!önce Sayın Bakana seviyeli, bir bakanlığa 

yakışır şekilde... (Bu sırada A.P. li milletve
killeriyle Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in 
karşılıklı tartışmaları devam ediyordu.) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Hay
van herif... 

ORHAN BİRGÎT (Ankara) — Sayın Baş
kan, burada kendini ahırda zanneden biri bana 
«Hayvan herif» diyor. 

MÜNİR DALDAL (izmir) — Sen her şeye 
lâyıksın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir daki
ka beyefendi. 

Adalet Partisi Grupuna mensup bir sayın 
üyenin, ki teşhis edemedim, bu sözün sahibini 
rica ediyorum. 

IORHAN BİRGÎT (Ankara) — Abdurrah-
man Güler söyledi. 
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BAŞKAN — Sayın Güler, siz mi söyledi
niz? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ben 
söyledim. 

IBAŞKAN — Efendim, size içtüzük gereğin
ce bir ihtar veriyorum, buyurunuz efendim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
yın Ba,şkan, «iSiz anarşistsiniz» diye bütün gru-
pumuzu itham etmiştir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, buyurunuz. 
Devam buyurunuz efendim, Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhtsrem 

Başkan, aziz arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanına, aynı mealde verilmiş 

olan iki soru önergesi üzerine burada seviyeli 
bir cevap yerdiği için teşekkür ediyorum. 

Konu, bir olayın taihlili ve bu konuda ilgili 
bakanlığın ne yaptığının teşhisi idi. Fakat ben
den evvel konuşan arkadaşım konuyu başka 
bir istikâmete soktu. Şimdi hepiniz bu konu 
ile meşgulsünüz, arkadaşımın beyanı ile meş
gulsünüz. Halbuki hâdisede ağırlık olan nokta 
bir tarafa itildi. Bu nokta şu idi : 

O zaman Günaydın Gazetesi Türkiye ça
pında büyük neşriyat yapmıştı. Kendi büro
sunu meçhul şahısların kurşunladığını neşret-
mişti. Tevkif edilen gazete sahibinin veyahut 
da yetkilisinin eşinin ifadesinin alındığını 
ve bu ifadeyi vermeye de cebren götürüldüğü
nü yazmıştı. 

Şimdi Sayın Bakan, savcılık kanalıyla bi
lirkişilerin yaptığı tahkikatın fonunda, Gü
naydın Gazetesinin tabanca ile kurşunlanma
dığı, bahsedilen saatts Günaydın Gazetesinde 
çalışanların silâh sesi duymadıklarını, an
cak camda kurşun deliğine benzer bir deliğin 
tesıbit edildiğini, beyan buyurdular. Bu göste
riyor ki, ayyuka çıkanlan kurşunlama olayı 
gerçek değildir. Şayet gerçek olsaydı, ba
ğımsız Türk Savcısının mahallinde bilirkişiye 
yaptırdığı tetkik sonunda bu iş tevsik edilir 
ve meydana çıkardı. Şimdi bu açıklamada, 
Güneydin Gazetesinin o günkü neşriyatında 
kurşunlanma olayının yalan olduğu, neşriya
tın yalan olduğu, bnsgiinün İçişleri Bakanı 
Sayın ömeroğlu tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi zabıtlarına tescil edilmiştir. 

İkinci konu; bir kanun kaçağının, hak
kında tevkif müzekkeresi kesilmiş bir kanun 
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kaçağının aranması zımnında, eşinin ifade
sin© müracaat edilmesidir. Benden evvel ko
nuşan arkadaşım, bunu büyük bir itham ola 
rak mütalâa etti. Dikkat ederseniz;, son za
manlarda Örfi İdare Komutanı., «kanun ka
çakları teslim olmadığı takdirde, uzak yakın 
ilişkisi bulunan insanların gözaltına alınaca
ğını», beyan etmektedir. Uzak yakm ilişkini 
•bulunan insanların gözaltına alınıp, onlardan 
soruşturma yapılması nasıl buğun müspet ne
ticeler vermişse; o zaman da bir kanun kaşa
ğını yakalamak için, eşinin ifadeya çağırıl
ması - kendi rızasiyle değil cebren da&'t ya
pılmış olsa - sorumluların vazife yaptığının 
delilidir ve böyle yapılması lâzımdır. Yolsa, 
«Ben m a göstermiyorum. İfada vermsye ka
rakola gelmiyeceğim» diyecek. Kocalı kanun 
kaçağı ve tevkif müzekkeresi kesilmiş bir ka
nun kaçağı olacak, peki o zaman bu sırçlu 
nasıl yaklanacak? Bu konuda da gayat rea
list, açık ve güzel bir beyanla İçişleri Baka
nımız olayı Türk halk efkârına bu kürsüden 
açıklamışlardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarına; hâdisonin 
cereyan ettiği zamanlarda arkadaşımın ifa
desine göre - araba yakmak, ki, İrim yaktı iso 
Allah onu, yakanı da yaksın, büyük bir ter
biyesizlik ve ahlâksızlıktır bu yapılan hare
ket. Araba yakmayı tasvibetmem. Kim yap
mışsa büyük bir terbiyesizlik yapmıştır. Sa
yın Bakandan, bu millî servete zarar veren 
hainin biran evvel yakalanıp kanunun pen
çesine teslim edilmesini ve buna en ağır 
şekilde, ne ceza verilecekse verilmesini, canı 
gönülden istiyorum. Ancak, arabanın yakıl
dığı yer İçişleri Bakanının evine yakındır diyş, 
bundan eyyam kesenlere bir misal vereyim : 

İstanbul Örfi İdare Kumandanlığına birkaç 
yüz metre mesafede, örfi idare içerisinde bir 
kon'soloîs kaçırılmış ve öldürülmüştür. Arkadaş
lar, ahlâksızın nerede ahlâksızlık yapacağı 
teslbit edilememiştir ki... Şayet bir gün Sayın 
Birgit'in evinin önünde bir kamyon yakı-
lırsa, onun sorumlusu Sayın Birtçit mi ola
caktır? Asla... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir ricada bulu
nabilir miyim zatıâîinizden; bir dakika mü
saade eder misiniz? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Haklısınız. 

BAŞKAN — Lütfen önergenizi başka öner
ge ile irtibatlı şekilde dile getirmeyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, haklısınız da, aynı soruyu Birgit ar
kadaşımla beraber sorduğumuz içim ikimiz ara
sında beyanda bulunuluyor. 

BAŞKAN — MüstaküUen kendi önergeniz 
üzerinde olsun, istirham ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hay hay. 

Şimdi, böyle konularla Devletin bakanları
nı yıpratmaya devam edersek, yalan neşri
yatla şereflere, haysiyetlere, namuslara yapı
lan tecavüzleri hoş gtörür, sorumlularına tat
bik ©dilen muameleden dolayı hemen onlara 
koruyucu kanatlarımızı gerersek, suçluya 
«tokat vurdu» iddiası ile bütün Türk zabıtası
nı itham edersek suçluları yakalatacak insan 
bulamayız arkadaşlar. Suçluyu yakalatabil
mek içim suçlu yakalıyanlan suç altında bırak
mamamız lâzım. Jandarma yakalar, götürür, 
jandarmaya teslim eder, jandarmaya «niçin ya
kaladın?» diye bühtan edersek; polis götürür
ken suçlu «bana tokat vurdu» derse, ona «ni
çin tokat vurdun?» diye polisi suçlarsak bu suç
luları nasıl yakalarız? Hâdiseler bize göster
miştir ki, Türkiye'deki olara bütün gerçekler 
suçluların üstüne, suç işliyenlerin üstüne ka
nun yapanlar, kanunu tatbik edenler, bu mem
lekette oturanlar toptan yürümediğimiz için 
bu duruma ıgelmişiadir. Bir kısmımız, «basım
dır» diye suçluyu korumuştur, bir kısmımız, 
«masumdur» diye suçluyu korumuştur, bir 
kusmamız kendilerine yakınlığı dolayıısîyie suç
luyu korumuştur. Suç işMyenleri himayemize 
almaya devam ettiğimiz müddetçe Türkiye'de 
suçluların çoğalmasını önlemek mümkün değil
dir. 

Açınız, Meclisin 1969 tarihindeki zabıtlarını; 
bakanları itham etmek değil, polisleri itham 
etmek değil, hâkimleri itham etmek değil, it
ham edilecek insanlar bizim içimizdedr. Türk 
Parlamentosunun içerisindedir. Suçluları atalım 
arkadaşlar, suçluların himayesine taraftar ol-
mıyaliim. Herkes yaptığının hesabını versin, 
herkes cezasını çeksin. Bu işte beraber olalım. 
Nasıl bugün örfi idarecim tatbik ettiği bir sis
temle memlekette suçlular yakalanırken Tür
kiye'deki bütün organlar, onları eşkıya, vatan 
haini, bölücü, yıkıcı diye itham ediyorsa, na-
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sil bugün bütün partiler onlara aynı sıfatları 
yakıştırıyorsa, yarın da böyle yapalım, dün 
de böyle yapmalıydık. Dün böyle yapsaydık 
bu noktaya gelmezdik. Bugün böyle yapmaz
sak yarın daha kötü noktalara gideriz. 

Sevgili arkadaşlarım, . Günaydın Gazetesine 
tabanca sıkıldı, ailesinin ifadesi alındı diye 
Bakanım yakasından yapışmak değil, Türki
ye'nin bir Başbakanına veyeJhut da bir Mebu
suna veyahut da bir köylüsüne, bir kentlisine 
narnu's ve haysiyetine elindeki dört yaprak kâ
ğıttan dolayı şerefsizce saldıran insanları tas-
vibetmiıyelim. Türk polisine, Türk zabıtasına, 
Türk Hükümetinin bakanlarına ahlâksızca ya
pılan saldırıları tasrvibetmiyelim. Milletçe bir
leşelim, Parlâmentoca birleşelim.. O zaman 
göreceksiniz Türkiye'de kanunsuzluklar bizini 
yak'inımıza yaklaşamıyacak, o zaman anarşi 
sığınacak bir delik fbulamıyacak. Kanatları
mızı kapatalım ve bunların üzerinden çekelim 
ve itelim, güçlü çıkacağız. Ben bu bakımdan 
burada beyan edilen ıbâzı mevsimsiz, zamansız, 
yersiz sözlere mulhatap değilim. Onlara zaten 
cevap vermeye lüzum da görmüyorum. Yalınız 
hissiyatımı ifade eitJtim. 

Bem sayın içişleri Bakanına güzel açılkl'a-
masrndan dolayı teşekkürlerimi arz eder, say
gılarımı sunarım arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

Sayın Bakan, bir hususu öğrenmek istiyo
rum; bu ikinci defa kürsüye gelişiniz, ayrı
ca Sayım Ataöv'e bir cevap olarak mı, yoksa 
iki arkadaşımıza birlikte cevabolarak mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— Efendim, yalnız Sayın Birgit'in bir sözüne 
cevap arz etmek için söz almaş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 

— Bu kürsüden içişleri Bakanı olarak şunu ifa
de etmek isterim ki; zabıta hiçbir zaman basın 
düşmanı olmamıştır. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) ve olmaması da lâzımdır. Münferit 
hâdiseleri tüm Zabıtaya teşmil etmeyi de uy
gun bulmuyorum. Sanınım M, Sayın Birgit de 
bu ifadeyi kullanırken belki istemiyerek tüm 
zabıtayı basın düşmanı olarak ilân etmiş bulun
maktadır. Kendi düşüncelerine katılmama im
kân yoktur. 
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Turhan Selçuk olayında bir vesikayı ibraz 
buyurdular. Bir tokat değil, şeklinde ifade bu
yurdular. Her halde bu bilgiyi bugün Milliyet 
gazetesinde çıkan bir havadisten elde etmiş 
olacaklarını sanırım. Konu tahkik safhasında-
ıdır. Yüce Heyetinizce de bilinmektedir ki, tah
kikat safhasında olan bir konu hakkında şu ve
ya bu şekilde tecelli etmiştir tarzında, şu veya 
bu şekilde tesbit edilmiştir, tarzında bir beyan
da da bulunmak mümkün değildir. ilk tahkika
tın gizliliği malûmdur. 

ISorunun dışında olarak yine aynı basınla il
gili olması nedeni ile, istanbul Emniyet Müdür
lüğüne basın mensuplarının sokulmadığı yolun
daki beyanlarına, izin verirlerse, iştirak etme
me imkân yoktur. Çünkü bizzat bu haberi du
yunca ilgilendim, tahkik ettirdim, istanbul'da 
basın mensuplarına bir oda ayrılmıştır. Birçolk 
memleketlerde de olduğu gibi, bütün imkânlar
la teçhiz edilmiş bu odadan emniyete taallûk 
eden bilgilerin edinilmesi daima mümkündür. 
Ancak, basın mensuplarının bütün odalara gi
rip, ayrı ayrı odaları dolaşıp bilgi almaları hu
susu tervicolunmamıştır. Yoksa basının, Emni
yet Müdürlüğünde kendilerine tahsis edilen 
odadan bilgi almaları hem hakları, hem vazife
leri, hem de bizim tarafımızdan tasvip gören bir 
durumdur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Birgit tekrar söz mü is
tiyorsunuz? 

ORHAN BÎRGtT (Ankara) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN BÎBGlT (Ankara) — Saym Baka

na çok teşekkür ederim; birtakım olayları ay
dınlığa kavuşturdular. Ben Türk polisinin tü
münü basın düşmanı olarak görmem. Böyle bir 
şey söylediysem, sürçü Bsan olmuştur, söyleme
diğimi zannediyorum. Ama poliste basın düşma
nı olan, her meslekte olduğu gibi, vardır. Nite
kim biraz önce. bir başka arkadaşım da burada 
bir hayli basın düşmanlığı yaptı. 

Değerli arkadaşlarım, istanbul Emniyet Mü
dürlüğünün... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, basın düşmanlığı yapmadık biz. Bir gaze
te ile basının ne alâkası var? 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Peki, Sayın 

Ataöv, hoşunuza gitmiyen bir gazeteye düş
manlık yaptınız, yani fikirleri hoşunuza gitmi
yor... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı olmasın Sa
yın Birgit. 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlarım, îs'tanfbur Emniyet Müdürlüğünün 
ikinci veya üçüncü katında bir basın odası var
dır. Doğru. Ben de orada zaman zaman muha
bir olarak çalıştım. İstanbul Emniyet Müdürü 
- giden arkadaşımız - bir bildiri yayınladı, bu 
bildiri İstanbul gazetelerinde yayınlandı. Ge
len vekil arkadaşımız da aynı bildiriyi tekrar
ladı. Polis muhabirleri; benim okuduğum, Sa
yın Bakanın ifade ettikleri şekilde değildi, oda
lara girerse değil, polis muhabirleri kendileri
ne ayrılan odadan çıkar, koridorlarda dolaşır, 
Emniyet Müdürlüğüne getirilmenin, götürüle
nin fotoğrafını çekmek için çalışırsa - ki, gaze
teci belirli bir çalışmayı sonuçlandırarak gaze
tesine dönmezse mesaisini tamamlıyamıyacak-
tir - çalışırsa, ben basın odasını kapatacağım, 
bülteni de kapının dışına asacağım, dedi. On
dan sonra hangi eylemler oldu bilmiyorum, Sa
yın Bakanın ifade ettikleri şekilde, basın oda
sının açık olduğuna dair bir tekzip görmedim 
gazetelerde. Yalnız bâzı basın kuruluşlarının, 
bu eyleminden dolayı istanbul Emniyet Müdü
rünü protesto ektiklerini okudum. Bunların da 
cevabı alınmadı. 

BAŞKAN — Sayın Birgit.. Sayın Birgit.. 
ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Sayın Ba

kanın dediklerini... \ 
BAŞKAN — Sayın Birgit, size ikaz ediyo

rum ef emdim, duymuyor musunuz? 
ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Sizin soru önergenizde İstan

bul Emniyet Müdürlüğünde basma tahsis edi
len oda ile ilgili husus yok. Siz bir beyanla ba
sın ile emniyet arasındaki münasebeti tarif etti
niz. Sayın Bakan bunu izah sadedinde bu ba
sın odasına değindi. Bu itibarla konunun dışı
na çıfemayınız lütfen, içinde kalınız. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan.söz aldı. Sayın Bakan benim 
florumu yeniden cevaplandırmaktan vazgeçim-
oeye kadar bu kürsüye gelmek hakkına sahi
bim. Bitti... 

BAŞKAN — Hakkınız da, zaten ben de 
onun için size söz verdim, ama konunun dışına 
çıkamazsanız. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben Sayın 
Bakanın çalışmalarını zorlaştırıcı değil, kolay
laştırıcı bir noktaya getiriyorum. Bunu bu şe
kilde tavzih edeyim, bir. 

Sayın Başkanın müsamahasına sığınarak 
sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Ben, Turhan Selçuk olayını anlatırken sözü
mü birkaç defa kesmek istediler, yine müsama
ha ettiler, anlattım, söyledim, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan bu konuda haklı olarak beni ce
vaplandırdılar, o sırada Sayın Başkan' lütfetti
ler Sayın Bakana müsmahanm âzamisini göster
diler, ben de Sayın Başkandan ve Yüce Meclis
ten bir kelimelik bir müsamaha talebediyorum. 

Sözlerimin başında da belirttiği gibi, Sayın 
Başbakanın sayın yardımcısının ve Sayın Ba
kanın giriştikleri kovuşturmanın sonucuna ina
nıyorum. Bu sonuç, isitanbul polisinde kanun 
dışı dönen eylemleri meydana çıkaracaktır. 

Turhan Selçuk benim arkadaşımdır, mes-
lektaşımdır, suçlu olarak gitmemiştir. Kitaptan 
dolayı götürülmüştür, Sıkıyönetim kendisini... 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Birgit, bakınız, 
o da mahkemeye intikal etmiştir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim, 
Adliyeye intikal etmiş değil, hiç Adliye ile il
gisi yok. Sıkıyönetim almış, bırakmış, toplum 
polisi bir hesabı kendisinden sormak istemek
tedir. Polisin sormak istediği hesap nedir? Sa
yın içişleri Bakanına bunu söylemek istiyorum. 
istanbul'da siyasi polis şubesinin başında eski 
iktidar partisinin gençlik kolan başkanı olur
sa, siyasi düşünceli bir adam istanbul Emniye
tinde siyasi şubenin başımda olursa Selçuk'tan 
neyi sormak ister, bunu Sayın Hamdi ömeroğ-
lu da çak iyi takdir ederler. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Soru önergeleri oevaplandınl-

mışitır. 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içmesuyu ve yol 
ihtiyacına dair sorusu ve Köy İsleri Bakanı Cev
det Ayhan'ın sözlü cevabı. (6/44) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar? Burada. Sayın 
Bakan?... Burada. Soru önergesini okutuyo
rum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy işleri Ba

kam tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
hususunda tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sinop Milletvekili 

Hilmi işgüzar 

Sinop Boyabat ilçesine bağlı Günpınar, Pa-
şalıoğlu köyleri en geri ve en fakir insanların 
yaşadığı köylerdir. Uzun yıllar yolsuzluk yü
zünden dağ içinde kapalı ev ekonomisi hayatı 
yaşamışlardır. Bu yıl Boyabat - Sinop şosesi 
Paşalıoğlu'na ham yol ile bağlanmış ise de maa
lesef burası tam olarak Günpınar köyüne bağ
lanmamıştır. Birkaç kilometrelik yolla Günpı
nar köyü de hayata kavuşacak yine Paşalıoğ-
lu köyüne bağlı Şemsioğlu mahallesi de yola 
kavuşacaktır. Burada yaşıyan insanlar içmesu-
yundan da mahrumdur. Kadınlar kızlar çile çe
kerler. Mahrumiyeti belki de en iyi bu köylü
lerin yaşantısı tarif eder. Bu bakımdan Hükü
metin de köy hizmetleri hakkında ileri sürdük
leri fikirlere göre. 

1. Paşalıoğlu - Şemısioğlu, Paşalıoğlu - Gün
pınar köy yolu 1970 yılında yapılacak mıdır? 

2. Adı geçen köylerim normal içmesuyuna 
ve köy yoluna kavuşturulması için Bakanlığı
nızca ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Köy işleri Bakanı olarak bu kürsüye ilk 

defa çıkıyorum. Bu çıkışımı; sizleri ve bu bü
yük kuruluşu, Meclisi selâmlamak için bir ve
sile olarak kullanmak isterim. 

Sayın Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ım 
sözlü sorusuna şu anlam içinde cevap verece
ğim: 

Sayın işgüzar, gündemin 18 ve 21 numara
larında kayıtlı bulunan sorularında; Sinop'un 
bâzı köylerinin yollarının yapılamamasından 
yakınmaktadır. 

Bu vesile ile Sinop'taki il durumuna ve büt
çeden köy yollarınım yapımına ayrılan ödeneği 
dikkatinize sunmak için kullanmak istiyorum: 

Boyabat ilçesine bağlı Paşaoğlu ve Gürpınar 
grup köyleri yolları 13 Km. dir. Bu yolun 10 
Km. lik kısmının inşası ikmal edilmiştir. Geri 
kalan 3 Km. lik yolun yapımı da 1971 yılı büt

çe programına alınmıştır ve bu yıl tamamlana
caktır. 

Gürpınar ve Paşaoğlu köylerinin içmesuyu 
işine ait projeler 1970 bütçe yılında tamamlan
mış olup, Gürpınar köyü içmesuyu inşaatı 1971 
inşaat programına alınmıştır ve bu yıl tamam
lanacaktır. 

'Sinop ilinin köy yolu ortalaması, Türkiye 
ortalamasının altındadır. Yol bakımından, hiz
metlerin az yapıldığı illerimizden birisidir. 

Arkadaşımız önergesinde; kadınların, kızla
rın çile çektiğine değinmişler. Bu, toplumumu
zun bir gerçeğidir. Yalnız Sayın milletvekilleri
ne şu hususu da iletmek isterim. Köy yolu ya
pımı için Meclisin ayırdığı ödenek son derece 
yetersiz ve düşüktür. 1909 yılında genel bütçe
nin takriben % 1,63 ü, 1970 yılında % 1,46 sı, 
1971 yılında da % 1,1:1 i ayrılmıştır. Rakamlara 
dikkat edilirse köy yollarına ayrılan ödenek 
yıldan yıla düşmektedir. 

Köy yolu ve içmesuyu ile ilgili pekçok talep 
ve bu konudaki ıstırapların büyük olmasına 
rağmen Büyük Millet Meclisinin ayırdığı öde
neğin oranının da kamu giderlerimizin % 1 i 
civarında olduğunun bilinmesinde yarar oldu
ğunu düşünüyorum. 

Köy hizmetlerinin, yol, su igibi Ihayati hiz
metlerin gereğini ve lüzumumu maalesef Türk 
entellektüıeline ve Türk İdaresine anlatmanın 
birtakım güçlükleri var. Bu Büyük Meclis, bu 
güçlükleri bilir ve bumun çözümünde imkân 
sağlarsa Sayım tşjgüzar'm önergesinde bahset
tiği; kadınların, kızların ve erkeklerin ve ço
cukların çile çekmeleri daha kısa sürede çö
zümlenebilir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Nihat Erim Hükümetinde Köy İşleri Bakan

lığını derulhde ettikten sonra ilk Olarak bende
nizin sorusuna cevap vermıe lûttfumda bulunan 
kıymetli bakan arkadaşımızın huzurunuzda te
şekkür etmek isterim. 

Boyabat ilçesinin ve Sinop olarak, köyleri
nin pekçoğunun orman içerisinde bulunduğu
nu, imkânlardan mahrum olduğunu dikkate al
mak suretiyle çok daha önce bu soruyu cevap
landırılması için sormuştum. Çünkü Sayın Ba
kamın da burada beyan ettikleri üzere; Sinop, 
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Türkiye içerisinde yol, su, elektrik ve diğer 
âmme hizmetleriınin götürülmesi bakımından 
oran olarak en düşük oranı ihtiva eden bir ili
miz ve Güney - Doğu ve Doğu - Anadoludam 
çok daha geri olarak, bugün unutulmuş bir il 
olarak karşımızda bulunmaktadır. Köylerin böy
lesine fakir bir durumda olması, Devlet elimin 
bu yere uzatılması bakımından bir sebep teşkil 
eder. Esasında Türkiye'de fertler arasında sos
yal adaleti kurarken, bu hususta kanunları çı
karırken bölgeler arasındaki dengesizliği de 
gidermek yönünden bendeniz bu soruyu bura
ya getirmiştim. 

Sayın Bakan burada bilhassa malî imkânların 
çok kısır oluşu ve genel bütçe içerisinden köy 
yollarına ayrılan nisbetin; % 1, % 1,2 gibi yok 
sayılacak kadar düşük olması yüzünden, yolların 
ve içmesularının yapılamadığını itiraf ettilör. 

Bizim temennimiz; Sayın Bakanın bu husus
ları gayet iyi bilmesi yönünden, millet vekil ar
kadaşlar olarak da belediyelere vergi gelirlerin
den % 40 - 50 nisbetinde verirken, bunlara çe
şitli kanunlarla imkânlar sağlar iken, köylerin 
unutulmuş olmasının bir acı gerçek olduğunu bu
rada ifade etmek suretiyle Sayın Bakanın bun
dan sonra bütçeleri tanzim ederken bu yönde 
müdafaasını yapmasını ve arkadaşlarımızın da 
Ibunu desteklemesidir. Yalnız, köylerin, köylü
lerin kalkınması elbette ki su ile yol ile yapı
lacak işler değildir. Bizim mıntakamız, Sinop 
ili ve köyleri Devlet hizmetlerinden en az nasi
bini alan ve Devlet bakanlarınca verilen kredi
ler, plasmanlar yönünden de çok cılız olan bir 
yerdir. Devletin en büyük vazifesi; sosyal ada
leti, sosyal yaşamadaki dengesizliği giderici ted
birleri, evvelâ geri kalmış olan yerlere götür
mektir. Yani tüm olarak Devlet Plânlama Teş
kilâtının kabul ettiği gibi, tüm Türk köylüle
rini dikkate almak suretiyle, onların kendi ihti
yaçları olan yolu, suyu yaparken imkânları öl
çüsünde Devlete katkıda bulunanlara öncelik 
tanımak değil, imkânlardan yoksun, Devlete 
katkı yapma gücünden yoksun köyleri, Devle
tin her şeyden önce ele almak suretiyle, onlarm 
yolunu, suyunu yapabilmesi, yapmasıdır. Mem
leketimizde plânlama, tamamen Başbakanlığa 
bağlı bir teşkilât olarak çalışmakta ve önceden 
nerede ne yapılacağı tesbit edilmemekte, indî ve 
keyfî olarak çalışılmaktadır. Yakında gelecek 
olan Köy işleri Bakanlığının teşkilât ve görevi 

ile ilgili kanun tasarısının kabulünden sonra 
inşallah imkânlara kavuşacak olan Köy işleri 
Bakanlığı burada dile getirmeye çalıştığımız, 
bilhassa Sinop gibi, Çankırı gibi, Kastamonu 
gibi tamamen bir körvez ve geri kalmış bir bel
de olarak orada kendi kaderlerini yaşıyan, im
kânsızlık içinde bulunan köylülere yardım elinin 
biran önce uzatılması olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Paşalıoğlu köyü, Reisoğlu köyü, Şeoısioğlu 

mahalleleri, gerçekten içine gidildiği zaman taş-
devrini yaşıyan insanların yaşantılarını hailen 
sürdürdüğü görülür. Yolunun 10 km. sinin, Sa
yın Bakanın da ifade buyurdukları gibi, hamyol 
olarak yapılmış olmasına rağmen, yağmurların 
yağdığı Birada irtibat kesilmekte, çamur der
yasına karışmaktadır. Bu köyün nüfusu kadar 
nüfusa sahibolan Şemsioğlu, Reisoğlu köyleri 
ise, tamamen yoldan mahrumdur. 100 km. lik 
ksım yapıldığı zaman, o da hamyol olarak inşa 
edilirse, stabilize yapılmazsa yine buralara da 
yol yapılmasından bahsetmek mümkün olmaz. 
Bilhassa bu yönden de, bu yol üzerinde daha ön
ce sarf edilen paranın heba olmaması ve yapı
lan hamyolun kıymetlendirilmesi yönünden sta
bilize yönüne gidilmesi için, Sayın Bakanımızın 
ilgililere direktif vereceğini de ümidetmekte-
yiz. 

Köylerin kalkındırılması, güzelleştirilmesi 
için kurulan köy kooperatifleri kendi muıtaka-
mızda imkânsızlık yüzünden çalışamaz hale gel
mektedirler. Çünkü arz ettiğim gibi, malî kre
dilerden yoksun, bilhassa Halk Bankası, Zira
at Bankası ve buna benzer Devlet bankalarından 
en aa limit plasmanın geldiği illerden biri de; 
Sinop'tur. 

Bu bakımdan Anayasanın 51 nci maddesinde 
de belirtildiği gibi, köy kooperatiflerini teşvik, 
Devletin en başta gelen görevlerinden biri ol
duğuna göre, bu kooperatiflerin de çalışmak su
retiyle kendi yollarını yapabilmesi, içmesuyunu 
getirebilmesi bakımından güçlendirilmesi gerek
mektedir. Halbuki, tabiat ve Tanrı bile in
sanlar arasındaki eşitsizliği gidermediğine göre, 
bölgelerarasında da zengin ve fakir bölge ola
rak doğal bâzı imkânların olması veya olmaması 
yüzünden bunlar, kooperatifler yolu ile de bâzı 
bölgelerde yerine getirilememektedir. Koope
ratif yolu ile; yola, suya, okula kavuşabilmek 

— 148 — 



M. Meclisi B : 110 9 . 6 . 1971 O : 1 

için muayyen yeteneklerin, olanakların bulun
ması, asgari geçim kaynağına mâlik olan köylü
lerin olması gerekir ki, bundan da mahrum ol
duğu için, tamamen orman içi köylüleri olduğu 
için, bunların kalkındırlıması sadece Devlete 
kalmaktadır. Bu hususta Devletin içinde va

zifeli; Köy İğleri Bakanlığıdır. Köy isleri Ba
kanının anlayışına tekrar teşekkür ederken, bu 
iki köyün içinde bulunduğu müşkülâtın biran 
önce giderilmesi için yine ilgililere direktif ve
rileceği ümüdi ile hepinize 'saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

IV - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

9. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 6/85, 
6/89, 6/122, ve 6/133 sayılı sözlü sorularının ya
zılı soruya çevrilmesine dair önergesi (6/85, 6/89, 
6/122, 6/133) 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin II defa oya konulacak isler bölü

mündeki 45, 48, 81 ve 91 sıralarda bulunan söz
lü sorularının yazılı soruya çevrilmesini saygı 
ile dilerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

BAŞKAN — Yazılı soruya çevrilmiştir efen
dim. 

Yüce Heyetin kararı gereğince soru önerge
lerinin görüşülmesi bitmiştir efendim. 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Milet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 . 4 . 1971 

tarih ve 90 ncı Birleşimde gündeme almması ka
bul edilen «sınırlarımızdan yapılan kaçakçılık» 
hakkındaki önergenin bundan sonraki ilk Çar
şamba günü görüşülmesine karar verilmişti. Oy
sa tesbit edilen günde önergem görüşülmediği 
gibi, Genel Kurulda, önergem hakkında alınmış 
olan bu kararın neden tatbik edilmediğine dair 
her hangi bir işlem yapılmamıştır. 

Genel Kurul karan gereğince emsal teşkil 
etmemek kaydı ile diğer işlerden önce 9.6.1971 
Çarşamba günkü birleşimde görüşülmesi gerek
tiği kanısındayım. Bu hususta Meclisçe gerekli 

işlemin ve kesin bir kararın alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

İçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, söz istiyorsunuz, 
buyurun efendim. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Sözlerime başlamadan önce, oturumun baş
lamasında sayın grup başkanlıklarınca Meclis 
Divan Başkanlığına verilen bir takrir ile, bun
dan bir müddet önce kabul edilen araştırma 
önergem hakkında yapılan bir yanlışın düzeltil
mesinin sağlanması hususunda grup başkanve-
killerinin aldığı kararın, son derece saygıya de
ğer bir hareket olduğunu belirtmek isterim. 

Muhterem miletvekilleri; aynı şekildeki bir 
batanın bir daha tezahür etmemesi için huzuru
nuza bir konu gelmiştir. 21 . 4 . 1971 tarihli 
Birleşimde, sınırlarımızdan yapılan her türlü 
kaçakçılığın önlenmesi hakkında vermiş oldu
ğum genel görüşme önergesi Yüce Heyetin oy-
lariyle kabul edilmiş ve bundan sonra, zabıttan 
okuyacağım şekilde, görüşmeler cereyan etmiş
tir. 

«BAŞKAN — ... 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesinin gün
deme alınması hususunu tasviplerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.» 

Başkanın konuşması devam ediyor : 
«Diğer gensoru da arz ettiğim gibi, Anaya

sanın 89 ncu maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkraları gereğince iki tam gün geçtikten ve bir 
hafta içerisinde olmak şartı ile görüşülmesi ve 
gününün tesbit edilmesi zarureti vardır. Bu
nun da diğer görüşme gilbi 28 Nisan 1971 Çar
şamba gününde gündeme alınarak genel görüş
menin yapılması hususunu tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.» 
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Muhterem arkadaşlar; Yüce Meclise getiri
len, sınırlarımızdan yapılan kaçakçılık ile ilgili 
bir genel görüşme önergesinin gündeme alın
ması kabul edilmiş ve aynı gün yapılan oylama 
neticesinde gelecek ilk Çarşamba günü bu gö
rüşmenin açılmasına Yüce Heyet karar vermiş
tir. Bundan sonra Başkanlık Divanı - Tahmin 
ediyorum - aldığı bir karar ile, açılmasına ka
rar verilen genel görüşmelerin sunuşlardan son
ra görüşülmesine karar vermiştir. Oysa, bura
da bir karar vardır. Yüce Divanın verdiği ka
rar gereğince, benim önergemin lehinde veya 
aleyhinde görüşme yapılmasının lâzımgelip gel
mediği hakkında Genel Kurul kararını redde
den her hangi bir muamele ortada yokken, 
genel görüşme önergem hiç görüşülmiyeoek bir 
yere, yani bütün sunuşlar bittikten sonraki bir 
kısma konmuştur. 

ıSaym milletvekilleri; huzurunuza getirdi
ğim konunun ehemmiyeti bakımından genel gö
rüşme önergemin gündeme alınarak görüşülme
sini arz ederken, bu hususta birkaç söz etmek 
isterim, 

Bugün ülkemiz koyun mevcudu bakımından 
36 milyon ile dünyada altıncı sırayı işgal et
mektedir. Tüm hayvan varlığımız bakımından 
ise, dünyada 12 nci sırayı işgal etmekte bulu
nuyor. Bütün bunlara rağmen, hayvancılığın 
tarım gelirleri içindeki payı örneğin Holanda'-
da % 88, Finlandiya'da % 81, Danimarka'da 
% 80, isviçre'de % 75, Batı Almanya'da % 72, 
İngiltere'de % 68, Fransa'da ,% 64 iken Türki
ye'de sadece % 33 tür. 

Yine dünyada koyum varlığımız bakımın
dan altıncı sırayı, tüm hayvan varlığımız bakı
mından ise 12 nci sırayı işgal etmemize rağ
men, et ve süt tüketimi yönünden diğer ülke
lere 'oranımız şöyledir. Yılda ortalama kişi (ba
şına : 
Devlet Et tüketimi Süt tüketimi 

Kg. Kg. 

Belçika 64 165 
Fransa 74 180 
Batı Almanya 63 165 
Yunanistan 27 130 

Bütün dünya devletlerini sıralıyarak zama
nınızı almış olmak istemiyorum. Hayvancılık 
'bakımından dünyada 12 nci sırayı işgal etme

mize rağmen, Türkiye ̂ de kişi başına düşen et 
tüketimi 16,5 kilo, süt tüketimi ise sadece 98 
kilodur. Yunanistan'dan çok daha aşağıdadır. 

Bugün mevcut 36 milyon koyunumuzun 30 
milyonu dişidir. 30 milyon dişi koyun ise, her 
yıl ortalama 15 milyon kuzu yavrulamakta
dır. Türkiye'de mevcut mazbahalarda yılda or
talama 3 milyon koyun, 2 milyon 800 bin kuzu 
kesilmekte, bunlardan ayrı olarak da köyler
de 1 milyon civanında koyun ve kuzu kesimi 
yapılmaktadır. Türkiye'de yılda kurban dola-
yısiyle kesilen koyun ve kuzunun sayısı da 
ortalama 1 milyondur. Bunlardan başka yılda 
ortalama olarak dışarıya 200 bin koyun ihra-
cedilmekte, hastalık v. s( sebeplerden ise yıl
da 2 milyona yakın kuzu ve hayvan kaybımız 
olmaktadır. 

Bu durum karşısında, her yıl yavrulamak 
suretiyle 15 milyon çoğalan koyun varlığımı
zın toplam olarak 10 milyonu tüketilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, meselenin esa
sını konuşur gibi detaya girdiniz. 

CELAL KARGILI (Devamla) — Hayıf 
efendim, ehemmiyetini izah ediyorum. 15 daki
kayı geçirmiyeceğim. 

Hal böyle olunca, Türkiye^de her yıl koyun 
varlığımızın 5 milyon artış kaydetmesi iktiza 
ederken, resmî istatistiklere göre yılda koyun 
varlığımızın artışı 1 milyondur. Bu durum açık 
ve seçik olarak göstermektedir M, Türk millî 
gelirinin mahvolması, Türk millî sıhhatinin bo
zulması, Türkiye'de insan ömrünün kısalması 
pahasına bu dört milyon koyun Güney ve Gü
neydoğu sınırlarımızdan yabancı ülkelere kaçı
rılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; bir yılda bir koyu
nun sütünden, kuzusundan, yününden, gübre
sinden tam olarak yararlanma yoluna gidildiği 
takdirde, bir koyun yılda ortalama 350 lira ge
lir sağlamaktadır. Nitekim, bizden bu koyunla
rı kaçak yoldan elde eden ülkelerin, yüabinler-
ce koyunu sığındıran mandıralarda bu yoldan 
hareket ederek bu istifadeyi sağladıktan son
ra, yabancı ülkelere bu koyunları ihracederek 
millî gelirlerinin artışlarının sağladıklarına da
ir iddialar dünya basınında yer almıştır. 

Her yıl Suudi Arabistan'da Hac mevsimin
de kesilen bir milyon civarındaki koyunun Tür
kiye'den kaçak olarak temin edildiğini dünya-
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da bilmiyen hemen hemen kimse yoktur. Bu
gün her yıl kaçırılan dört milyon koyunun 
Türkiye'ye verdiği maddi zararı hesabedecek 
olursak, karşımıza korkunç bir rakamın çıktı
ğını görerek, yüreklerimizin parçalanmamasına 
imkân olmıyacaktır. 

Bugün için ortalama bir koyun 40 kilo gel
mektedir. Yılda 4 milyon koyun kaçırıldığına 
göre, bunu 40 ile çarparak 160 milyon kilo 
«der. Canlı hayvan ihraç fiyatı ortalama 6 lira 
olduğuna göre 160 milyon kilo canlı hayvan 
6 liradan 960 milyon Türk Lirası yapmaktadır. 
Bunu dolara çevirecek olursak, 64 milyon do
lar etmektedir. Buna karşılık 1969 da dışarı
ya tüm koyun ve keçi ihracatımızdan resmî ola
rak 5 272 451 dolarlık ihraç yapmışızdır. 1970 
teki rakam da 9 milyon civarındadır. Kaçakçı
lık yolu ile 64 milyon dolarlık koyunumuz dı
şarıya giderken, resmî yoldan ortalama 5 mil
yon dolarlık koyun ancak yurt dışma ihracet-
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; ben huzurunuzu faz
la işgal etmek istemiyorum. Kaçakçılık, bugün 
Türkiye'nin bünyesini kemiren bir felâket ha
linde her ferdi rahatsız eden bir durum arz 
etmektedir. Bugün, dünyanın en iyi evsaftaki 
çaylarına biz sahipken, bunun kilosunu dışarı
ya 2 lira ilâ 10 lira arasında ihracederken, bu
nun kilosunun vatandaşlara 40 liraya satarken, 
dışanıdan kaçakçılık yolu ile yurt içine giren 
çayları vatandaşlarımız kullanmaktadır. Bir 
yandan iyi işletemediğimiz için yılda 10 mil
yon kilo çayımız ya gübre olarak kullanılmak
ta veya denize dökülürken, diğer yandan da 
Güney illerimizden Türkiye'ye tonlarca kaçak 
çay gelmektedir. 

Yine en iyi cins yaprak tütünün kilosunu 
dışarıya 19 - 20 liraya satarken, aynı tütünden 
yapılan kaçak sigaranın paketini 8 liradan iç
mekteyiz. Oysa, bir kilo tütünden tahminen 
40 paket sigara çıkmaktadır; yani biz 19 lira
ya sattığımız tütünü 320 liraya satınalarak si
gara içmekteyiz. 

(Muhterem arkadaşlar; bu konunun uzun
luğuna ve derinlemesine görüşülmesi, elbette 
ki, hem bir usulsüzlüğün tekerrür etmemesi 
gibi bir meselenin halledilmesini, hem de bir 
millî dâvanın Yüce Mecliste dile getirilerek 
kaçakçılık şebekelerini yönetenlerin kökünün 

kazınmasına yol açacak fikirlerinizden Türk 
Milletinin yararlanmasını sağhyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün genişliği 
100 ilâ 300 metre arasında tam 535 kilometre 
uzunluğumda Türkiye'nin en verimli toprakla
rına sahip bir saha, mayınlanmış bir şekilde 
vatandaşların istifadesinden uzak tutulmakta
dır. Bugün 7 682 kilometre uzunluğundaki kı
yılarımızı sadece kaçakçılığa karşı korumak 
için 40 - 50 tane (j) botu bulunmaktadır. Oy
sa, bir (j) botunun koruyacağı kıyı sahasının 
uzunluğu, ancak 150 - 200 kilometreyi bulmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım; yapılan bir usul
süzlüğün telâfisi ile genel görüşme önergemin 
gündeme alınarak bugüne kadar Meclis tari
hinde tatbik edildiği şekilde bir tatbikat içeri
sine sokulması ve Yüce Heyetinizin kıymetli 
görüşlerinin bu konu dolayısiyle dile getiril
mesi bütün Türk kamuoyunu memnun ve tat
min edecektir kanısındayım. 

Biraz evvel Sayın Gümrük ve Tekel Baka
nı ile görüştüğümde, kendisinin bir yabancı el
çi ile randevusu olduğundan dolayı burada bu-
lunamıyacağıiidan benim sizlere söylememi is
tediği hususu belirtmeyi bir vicdan 'borcu bi
lirim. Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp Bey de, genel görüşme önergemin biran 
evvel görüşülmesinde Türkiye'nin sayısız ya
rarlarının olduğunu, bu genel görüşmenin mü
zakeresine Bakan olarak, Hükümet olarak ta
raftar olduklarını, ancak bir yabancı elçi ile 
randevusu bulunduğundan dolayı şu anda bu
rada bulunamadığını, bu hususun Yüce Heye
te tarafımdan bildirilmesini istemiştir. Bu gö
rüşlerinden dolayı kendilerine teşekkür ve say
gılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; bu önergemin mev
cut bir hatanın tashihi ile gündemde hakkı 
olan yerde görüşülmesi yüksek oylarınızla sağ
landığı takdirde, mesele en ince dokûmanlariy-
le dile gelecek ve Türkiye'de fakir vatandaş
ları kendi büyük kaçakçılık şebekelerine vası-

. ta olarak kullanan beynelmilel kaçakçılık 
şebekelerinin Türkiye ide at oynatmalanııa, ka
çakçı pazarlarının, kaçakçı şehirlerinin, kaçak
çı meydanlarının, kaçakçı dükkânlarının ve 
kaçakçıların Türkiye'de faaliyet göstermeleri
ne bir son verilmesine sebebolacaktır. 
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Yüce Heyetinizi dakikalarca meşgul ettdm. 
Sözlerimi bitirirken çok haklı bir şekilde görü
şülmesi gerekirken, belM bu dönemde görüşül
mesine bugünkü gündemdeki sırasiyle imkân 
olmayacak genel görüşme önergemin Yüce He
yetinizin oylariyle biran evvel görüşülmesine 
karar verilmesini rica ederim. Yüksek Heye
tinizin oylariyle ilk Çarşamba günü görüşül
mesine karar verilen genel görüşme önergemin 
normal sırasında görüşülmesini Bağlıyacak oy
lamada lehte oy kullanmanızı temenni eder, en 
derin saygılarımı sunarım. 

(BAŞKAN — Sayın Kargılı, konuşmanızda 
önergeniz üzerinde yapılan bir yolsuz işlemden 
bahsettiğiniz için o kısmına cevap vermek isti
yorum. önergeniz diğer önergeler gibi Yüce 
Meclisin almış olduğu karar dairesinde işleme 
tabi tutulmuştur, her hangi bir usulsüzlük yok
tur. Ancak, bu önergenizi kendi talebiniz veçhi
le sırası gelmemiş olmasına rağmen, diğer işle
re takdimen görüşülmesini istiyorsunuz. Bunu 
Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

'Önergeyi oylanımza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Açık oylama işlemi devam etmektedir, oy 
ıkullanmıyan arkadaşlarımın oylarını vermele
rini rica ediyorum. 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçlan tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 

(10/16) 

BAŞKAN — Maraş Milletvekili ibrahim 
öztürk'ün ruhsatsız silâh edinme ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
nin görüşülmesine geçiyoruz. 

önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda Türk halkının aşırı bir silâh

lanma çabası içinde bulunduğu bir gerçektir. 
özellikle, Doğu, Güney - Doğu, Güney ve Ka
radeniz bölgelerimde yaşıyan halkımızın silâh 
edinmek için birçok şeyi göze aldığı, bu duru
mun diğer bölgelerimize de sirayet etmekte ol
duğu nazarlardan kaçmamaktadır. 

6136 sayılı (Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak
kındaki) Kanuna rağmen ruhsatsız silâh taşı
yanların miktarı ruhsatlı silâh sahiplerinin 5 -
10 mislini geçmektedir. Keza, bir yıl içinde iş
lenen öldürme ve yaralama olaylarına ait ista
tistikler incelenecek olursa % 90 in ruhsatsız 
silâhlarla işlendiği anlaşılacaktır. Zabıtaca ya
pılan arama ve taramalarda binlerce vesikasız 
silâh ele geçirilmektedir. Son zamanlarda mey
dana gelen öğrenci olaylarında kullanılan si
lâhların ruhsatsız olduğu, fakülte ve yurtlarda 
keza bu tip silâhların ele geçirildiği görülmüş
tür. 

Av tüfeği adı altında kullanılan yivi bir 
takım uzun namlulu silâhların serbestçe satıl
dığı ve kullanıldığı, pek çok öldürme ve yara
lama olayının bu tip silâhlarla işlendiği bir va
kıadır. 

Dış memleketlerde yuvalanan kaçakçı şebe
keler her gün Türkiye'ye yüzlerce ve binlerce 
uzun ve kısa namlulu silâh sokmakta ve bun
dan büyük kârlar elde etmektedirler.. 

Millî Birlik Hükümeti zamanında silâhların 
büyük ölçüde toplandığı ve bundan olumlu so
nuçlar alındığı bir gerçektir. Fakat son 9 - 1 0 
yıl içinde, yukarda zikredildiği gibi, halkımız 
alabildiğine silahlanmaktadır. Bunu, Türk ırkı
nın silâh sevgisi ile izah etmek pek yanlış ve 
sathi bir teşhis olur. Bunun sosyal ekonomik, 
kültürel nedenlerine inmek lâzımdır. Türk hal
kı hangi nedenlerle kime karşı silahlanmakta
dır? Bunu önliyecek bilimsel, kanuni ve idari 
tedbirler nelerdir? 

Bu konuda, Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir (Meclis araştırması) yapılmasında 
zaruret görüyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
İbrahim öztürk 

Maraş Milletvekili 

BAŞKAN — Açık oylama işlemi bitmiştir, 
kupayı kaldırınız. 

Sayın öztürk, buyurunuz efendim. 

4BRAH4M ÖZTÜRİK (Maraş) — Sayın Baş
kan, 'sayın milletvekilleri; 

Türk halkının her geçen gün artan bir hız
la silâhlanması nedenlerini araştırmak, Türki
ye'de kökü dışanya dayanan geniş çapta bir 
(silâh kaçakçılığının cereyan etmekte olduğu
nu tesbit etmek, bunun asayiş üzerindeki etki-

— 152 — 



M. Meclisi B : 110 

lerini incelemek ve nihayet silahlanmayı önle
menin çarelerini (bulmak amacıyla daha önce, 
yani 1,6 yıl önce bir önerge vermiş bulunuyor
dum. 

önerge eskiden verilmiş olmasına rağmen, 
'önemini ve aktüalitesini bütün canlılığı ile 
muhafaza etmektedir. Çünkü; sıon zamanlarda 
cereyan etmiş hâdiselerde türlü silâhların kul
lanılmış olduğu hepimizce malûm bir gerçektir. 
'Güvenlikle ilgili bu çok önemli konuda bilgi 
ve görüşlerimizi yüksek huzurlarınızda saygı 
ile ıta'kdim edeceğim. 

Hepimizin takdir 'ettiği gilbi, Türkiye'nin 
(birinci meselesi güvenliktir. Nitekim, 12 Mart 
Muhtırasından sonra kurulan Sayın Erim Hü
kümetinin programında da bir numaralı ko
nuyu güvenlik meselesi almış bulunmaktadır. 

Büyük ve ebedî önderimiz Atatürk'ün kur
duğu Cumhuriyet rejiminin temelinde Devle
tin ve millefân güvenliği vardır. Türkiye €um-
ihuriyeti daha ilk 'kuruluşunda memleketin bu 
hayati meselesini ele almış, dağları, kırları ve 
şehirleri kaphyan eşkiya helasını ortadan kal
dırmıştır. Atatürk zamanında güvenlik yönün
den alman oezrî tedbirler, elde edilen sonuçlar 
ve memleketin huzuru hâlâ (bugün özlemiş ko
nuşulmaktadır. Atatürk'ün altın devrinde çiftçi 
tarlasında, tüccar dükkânında, şehirli evinde, 
öğrenci okulunda güvenlik ve huzur içinde (bu
lunurdu. Devletle vatandaşın ve insanlarla in
sanların münasebetleri hukuka ve saygıya da
yanırdı. Bu 'sebeple de halkın silâh taşıması ba
his konusu olmaz ve suçlarda her yıl önemli bir 
azalma müşahade edilirdi. O zamanki kanunla
rın müeyyideleri bugünkünden daha şiddetli 
sayılmazdı. Fakat tatbikattaki ciddiyet, objek
tiflik ve tarafsızlık Devlete büyük ve sarsılmaz 
bir güven sağlamıştı. Hiç kimlse kendi hakkını 
kendisi alma yoluna sapmamıştı, bu nedenle de 
vatandaşlar silâh taşımak lüzumunu görmemiş
ler, istisnaen silâh edinenler de bunu bir me
rak olarak ele almışlardır. 

özellikle çok partili hayata geçişle birlikte 
Devlelt otoritesinden, kanunların uygulanma
sından ve kanunları uygulıyanların şahsiyetle
rinden verilen tavizler sonucunda yurtta gü
venlik gün geçtikçe bozulmuş; öldürme, yara
lama, gasp, soygun, yangın çıkarma, zabıta ile 
müsademe, kız ve adam kaçırma, meskene si-
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lâhlı tecavüz ve 'toplu olaylar gibi asayişe 
müessir hâdiseler her yıl biraz daha artmış, za
man zaman ordu birliklerinin müdahalesi dahi 
bahis konusu olmuştur ve nihayet 12 Mart'ta 
Ordu'nun yaptığı çok ciddî bir müdahalenin 
sonucunda Hükümet düşmüş ve örfi idare ilân 
edilmiştir <ve halen bu idarenin içinde bulun
maktadır memleket. 

Doğu bölgesinde âdet haline gelen silâhlı 
soygun ve şekavet hâdiseleri adeta önemini 
kaybetmiş ve 'günlük vakalar haline gelmiştir. 
Soygun ve şekavet akımı orta ve hattâ Batı 
Anadoluya doğru kaymaya başlamış; meselâ 
!bir ıGüney ili sayılan Maras ilinde (seçim böl
gemde) geçen yıl ve bu yıl vukuibulan silâhlı 
büyük yol kesme ve gasp hâdiselerinin gerçek 
failleri bugüne kadar bulunamamıştır. ÎBu hâ
diseler sebebiyle ve o zamanki valinin bilgisi 
altında (ki, bu vali mükâfatlandırılmıştır Er
zurum'a tâyin edilmek suretiyle) üç köy hal
kından muhtarlar da dâhil, jandarma dayağı 
yemiyen köylü vatandaş kalmamış gibidir. 

Maraş ilinde şekavet, öldürme, yol kesme, 
maskene tecavüz, silâhlı kadın kaçırma olayla
rı almış yürümüş, tabanca .taşımayan kimse pek 
az kalmıştır. ISilâh ruhsatları güçlü şahısların 
tesirlerine tabi olarak verilmiş, bir tabancaya 
sahiibolabilmek için adam öldürülmüş, politik 
tesir ve endişelere kendilerini kaptıran valiler 
asayişi koruyamaz hale gelmişlerdir. 

•Son zamanlarda hepimizin gazetelerden 
muttali olduğu Elbistan'da gerilla kampı ve 
anarşistlerin yakalanması olayı, bu vilâyet hu
dutları içinde cereyan etmekte ve maalesef 
aylardan beri bu anarşist olaylar bu vilâyeti
miz içinde yuvalandığı halde ancak çok vatan
sever, kanunlara, Cumhuriyete bağlı halkımı
zın ibJbarlarryla ortaya çıkmaktadır ve fakat 
o vali aylardan beri bunlardan malûmat sahi
bi olmamaktadır. Bu hal Maraş ilinde Devlete 
olan güveni sarsmıştır. Bu tip idarecilerin si
yasal iktidarlar tarafından beğenilmesi ve tu
tulması idarenin geleneklerini bozmuş, şahsi
yetli idareciler yerine uydu karakterli kişiler 
türemiş ve bundan Devlet çok zararlar gör
müştür. 

Her iktidar zamanında partizan tasarruf
larla, cesur ve kişilik sahibi valiler merkeze 
depo edilmiş ve yerlerine genellikle zayıf kişi
liğe sahip valiler gönderilmiştir. Parti çıkar-
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larını Devlete tercih eden tatbikatçılar yüzün
den kanunlar işlememiş, vatandaşlar farklı mu
ameleye tabi tutulmuş, âmm!e hizmetlerinde 
dahi koylar ve kasabalar oy rengine ve mik
tarına göre tasnif edilmiştir. Bu hal, Devlete 
ve onun kuvvetlerine karşı güven ve inancı 
sarsmış, ulu's çeşitli cephe ve kamplara bölün
müş, siyasal partiler oy kaygısı ile aşırı akım
lara sahip çıkmış, gençlik gençlikle, gençlik 
halkla ve zam'amla polis ve askerle çatışır ve 
hattâ çarpışır hale getirilmiştir. 1988, 1969, 
1970 ve 1971 yıllarında vuıkubulan gençlik, 
öğretmem ve halk çatışmalarında ve anarşik 
olaylarda geniş ölçüde ruıhsatsıs silâh, bıçak 
ve patlayıcı maddeler kullanılmıştır. 

Cumhuriyet Gazetesinden ve Senato zabıt
larından -öğrendiğimize göre üniversitelerde 
yapılan aramalarda yalnız 1969 yılında 5 090 
silâh ve 36 000 mermi bulummuş'tur. Sağ - sol 
çatışmaları sebebiyle fakülte binaları ve yurt
lar bir silâh deposu haline getirilmiştir, idıane 
tarihimize; Kanlıpazar, Akademi, Konya, Kay
seri, Siirt, Kadirli, Kırıkhan, islâhiye, Orta -
Doğu hâdiseleri olarak geçen çatışmalarda 
açıkça ve zabıtamın gözü önünde ateşli silâh
lar, bıçaklar ve birçok patlayıcı maddeler kul
lanılmıştır. 

1965 yılından itibaren 1971 yılına kadar vu-
kubulan asayiş© müessir olayları inceliyecek 
olursak, memleketteki silâh mevcudu ile veya 
silâh kaçakçılığı ile bu hâdiseler arasında bir 
orantı kurmak mümkündür. 

Şimdi birkaç istatistikî rakamla bunları te-
yidetmek mümkün olacaktır : 

1961 yılımda gasp suçundan 141 kişi, 1966 
yılımda 149 kişi, 1967 yılında 94 kişi, 1968 
yılında 85 kişi, 1969 yılında 88 vaka geçmiştir. 

öldürme olayları 1965 te 442, 1969 da 584 
adeddir. 

Zabıta ile müsademe 1965 te 8, 1969 da 
10 dur. 

Zabılta kuvvetlerine toplu tecavüz, 1965 te 
6, 1969 da 4, fakat 1970 ve 1971 yıllarında bu 
daha da artmıştır. 

Silâhlı kız, kadım kaçırma, adam kaçırma 
olaylarında da artışlar kaydedilmiştir. Hattâ 
ırkımıza hiç de hâs olmıyan ve Türk gelenek
leriyle izahı mümkün olmıyan yabancı Devlet 
adamlarının kaçırılması ve hattâ öldürülmesi 
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olayları da 1971 yık zabıta tarihine geçmiş bu
lunmaktadır. 

Yukarda arz ettiğim gibi, bu olaylarda ge
nellikle ruhsatsız silâhlar kullanılmıştır. Birde 
1965 yılından itibarem 1969 yılma kadar polis 
ve jandarma tarafımdam yakalanan kaçak si
lâh ve mermi miktarlarına göz atalım : 

Polis mıntakasımda : 1965 yılımda 522 silâh, 
264 890 mermi; 1966 yılımda 1 132 silâh, 93 173 
mermi; 1967 yılında 4 281 silâh, 898 999 mer
mi; 1968 yılında 3 543 silâh, 486 833 mer
mi; 1969 yılımda 3 022 silâh, 798 698 mermi 
yakalanmıştır. 

Jandarma bölgesinde : 1965 yılında 263 si-
lâh, 251 322 mermi; 1968 yılında 1 721 silâh, 
117 780 mermi; 1969 yılımda 2 533 silâh, 
239 261 mermi yakalanmıştır. 

örfi İdare henüz ilân edilmeden önce de 
tesbit ettiğimiz bâzı rakamlar vardır. Meselâ, 
2 . 1 . 1971 tarihinde Zonguldak'ta 3 milyon 
Türk lirası değerimde 600 000 aded Geko mar
ka Alman malı mermi yakalanmıştır. 27.1.1971 
tarihimde Malî polis tarafından 490 000 aded 
kaçak mermi yakalanmıştır. 8 . 7 . 1970 ta
rihinde Çarşamba Denizciler köyü yakınlarım
da Sürmeneli Hasan Pullukçu ve Tonyalı Da
vut Alçıcı adlı şahıslarım idaresindeki bir 
kamyonda 7 ton mermi yakalanmıştır. 

örfi İdare ilân edildikten somra elde edilen 
silâhların haddi hesabı yoktur. Yalnız Diyar
bakır bölgesinde komando birlikleri tarafından 
bir ay içimde 113 köyde 820 mavzer, 630 ta
banca, 112 kama ve 8 000 aded mermi ele ge
çirilmiştir ve icraat devamı etmektedir. 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanuna muhalif olarak polis tarafın
dan yakalanan ruhsatsız silâh miktarı da şöyle
dir : 

1965 yılında 6 100 silâh; 1966 yılında 9 580 
«silâh; 1967 yılında 9 992 silâh; 1968 yılında 
13 233 silâh; 1969 yılında 13 488 silâh, 6136 sa
yılı Kanuna muhalefetten yakalanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, yurdu
muzda 1965 yılımdan beri gerek silâlh kaçakçı
lığı, gerekse 6136 sayılı Kanuna muhalif olarak 
silâh taşıma oOaylarmda büyük bir artış, müşa
hede edilmekte ve suçların artışiyle silâh artışı 
arasımda bir münasebet dikkati çekmektedir. 

Türkiye'deki silâh kaçakçılığını iki bölümde 
mütalâa etmek lâzımdır : Birincisi, kökü dışa-
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riya giden şebekelerin yurda soktuğu silâhlar; 
ikincisi, yurt içinde bâzı bölgelerde imâl edilip, 
gizlice satışa çıkarılan silâhlar. 

Kökü dış memleketlerde bulunan silâh ka
çakçılığı genellikle bâzı şebekeler tarafından 
yürütülmektedir. 7 . 9 . 1967 tarihinde Sür-
mene'de yakalanan üç kamyon silâhı yurdumu
za sokan şebeke, Suriye tebalı olup, Bulgaris
tan'da yerleşmiştir. Romanya ve Bulgaristan 
Türkiye'ye silâh sokan şebekelerin merkezidir 
ve şefleri oralara yerleşmişlerdir. 

Bunlar umumiyetle tabancayı Almanya, Bel
çika, Fransa ve İspanya 1dan; uzun namlulu si
lâhları da Çekoslavakyattan rahatça temin et
mektedirler. 

Trafik karadeniz kıyılarından cereyan edi
yor ; çünkü bu yolun halini' kontrolsuz buluyor
lar. 

Yurdumuza Karadeniz yoluyla sokulan si
lâhlar, yerli şebekeler eliyle yurda gizlice dağı
lıyor. Bir kısmı da Trabzon'dan Diyarbakır'a 
getirilip Mardin üzerinden Mustafa Barzani'ye 
yollanıyor. 

Ayrıca gümrükten kaçırılmak suretiyle hu
dut kapılarından, özellikle Edirne ve Suriye 
üzerinden - şimdi bir de El Fetih meselesi çık
mıştır -. yurdumuza ısilâh sokulmaktadır. 

Dışardan gelen tabancalar 1 000 ilâ 1 500 
TL.; tüfekler 2 500 - 3 000 hattâ daha fazla; 
mermiler ise 4 liradan satılmaktadır. 

Bir de dış memleketlerden «teneşmir» tabir 
edilen yivli setli av tüfekleri sokulmaktadır. 
Bunların vurucu kuvveti çok fazla olup, 300 
metreden rahatça adam öldürebiliyor. Genel
kurmayın ekspertiz raporuna göre, «teneşmir» 
silâhların da 6136 sayılı Kanuna tabi tutulması 
ve yurda sokulmasının yasaklanması lüzumu 
belirtiliyor. 

Özellikle Hakkâri ve Doğu bölgesinde bu 
cins av tüfekleri mebzul miktarda olup, pek çok 
öldürme ve yaralama olayları bunlarla yapılı
yor. 

Kaçak silâhlar yurdumuzun bâzı yerlerinde 
de imâl edilmektedir. Özellikle Karadeniz böl
gesinin bâzı yerleri bunu âdeta bir geçim vası
tası haline getirmiştir. Sinop'tan Hopa'ya ka
dar uzanan bölgede pek çok silâh imalâthanesi 
15 tip tabanca ve uzun namlulu silâh yapmak
tadır. 

Mahzenlerde benzinle çalışan 3 beygir gü
cünde motoru ve bunun yanında örs, çekiç, 
kumpas ve mengene gibi birkaç basit aletle, 
fevkalâde mahir silâh ustaları, dünyanın en gü
zel taJbanca ve uzun namlulu silâhları ile mer
milerini yapmaktadırlar. 

7.65 Belçika tipi, İtalyan Beratta tipi, Fran
sız MAB tipi, Browning tipi, resimli yassı Bel
çika tipi, Alman Mavzer tipi, İspanyol Astra 
tipi, Rus Nagant tipi, 9 mm, turalı polis tipi, 
Amerikan Colt tipi, Barabellum tipi, Rus Ta-
karof tipi tabancalar ve ıbunun yanıbaşmda 
9 mm çapında 36 mermili sten makinalı taban-
ca ve 7,9 mm çapında piyade tüfeği yapılmak
tadır. 

Meselâ 7,65 mm çapındaki 9 mermili ve 60 
metre tesir sahalı Belçika tipi tabancanın Av-
rupa'daki fiyatı 1 500 - 2 000 TL., Türkiye'deki 
fiyatı 650 ilâ 750 TL. dır. 

Browning marka, 7,65 mm çaplı ve 10 mer
mili tabancanın Avrupa'daki fiyatı 4 000 TL. 
Türkiye'deki fiyatı 1 5O0 TL. dır. 

7,65 mm çaplı, İtalyan Beratta tipi, 9 mer
mili tabancanın Avrupa'daki fiyatı 1 000 - 1 300 
TL, Türkiye'deki fiyatı ise 500 - 750 TL. dır. 

Karadeniz bölgesinde silahtan başka mermi 
de yapılmaktadır. Ustalar üç tip mermi yapma
yı tercih ediyorlar. Bunlar, Alman «GECO» 
ve «Barabellum» ile, Çekoslavak «Nagant» 
mermileridir. Yapılan mermilerin tanesi ortala
ma olarak elli kuruşa maloluyor ve fakat top
tancılar tanesini iki buçuk liradan satıyorlar. 

Böylece, yurdumuzda vatandaşlar iki kay
naktan silâh edinmek imkânını buluyorlar : Bi
risi, kökü dışarıya dayanan şebekelerin yurda 
soktuğu silâhlar; diğeri de yurdumuzda imâl 
edilen silâhlar. 

Bunların dışında bir de kanuni yoldan ta
banca edinme ve taşıma vardır. 10 . 7 . 1053 
tarih ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar 
hakkındaki Kanun gereğince; hususi kanunları
na göre silâh taşıma salâhiyetini haiz olanlar, 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle silâh taşıyabile
ceklerine karar verilen devlet, belediye, özel 
idare ve İktisadi Devlet Teşekkülleri memur 
ve hizmetlileri, İçişleri Bakanlığınca tesbit ve 
tâyin edilecek esaslar dairesinde vali ve kayma
kamlar tarafından verilecek izin vesikası alan
lar silâh taşıyabilir veya bulundurabilirler. 
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Adı geçen kanunun 7 nci maddesinin 3 ncü 
bendi gereğince hazırlanan yönetmelik ve aynı 
kanunun 7 nci maddesinin 2 nci bendine göre çı
karılan Bakanlar Kurulunun 1968 tarih ve 
6/9408 ve 28 . 6 . Î968 tarih ve 6/10303 sayılı 
Kararnamesi, kimlerin silâh taşıyabileceklerini 
ve bu husustaki formaliteleri tesbit etmiş bu
lunmaktadır. 

ıŞurası bir gerçektir ki, silâh taşıma vesika
larının verilişinde gerek kanun, gerek karar
name ve yönetmelik hükümleri genellikle hâkim 
kıhnmamakba, mahallî ve politik tesirler rol 
oynamaiktadır. 

6136 sayılı Kanun yoluyla, başta Parlâmen
to üyeleri olmak üzere binlerce vatandaş, haklı 
ve haksız silâh salhilbi olmuştur. Parlâmento 
üyelerinin dahi silâhlandığı bir memlekette bu
nun nedenlerini derinliğine araştırmanın ve 
uzun uzun ibretle düşünmenin zorunluğu vardır. 
Türkiye'yi bölmek ve bir Vietnam durumuna 
getirmeye elbette kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Türk halkının gerek 
(kanuni, gerekse gayrikanuni yollardan bu de
rece silâh edinmesini sadece ırkımıza has bir 
silâh merak ve sevgisiyle izah etmenin hafifliği 
12 Martta ortadan kalkmıştır. 

ıDeğerlendirme hatalı bir biçimde yapıldığı 
için tedbirler de etkisiz kalmıştır. Sadece ka
nuni müeyyideler, halkımızın silâhlanma akımı
nı önlemeye çalışmaya kâfi değildir. Bunun te
melinde kültürel, sosyal ve ekonomik nedenler 
yatmaktadır. 

Bir toplum ki, halkının % 60 ı okuma - yaz
ma dahi bilmez; bir toplum ki, kıt ulusal gelir 
dağılımı son derece adaletsiz ölçülere göre ya
pılır ; bir küçük azınlık emek sarf etmeden 
milyonlara sahilbolur ve bunun hesabı sorulmaz; 
büyük kütleler sefalet içinde yüzer; işsizlik, ha
yat pahalılığı ile el ele verir; bölgecilik, ırkçı
lık, mezhepçilik akımları körüklenir.. Şüphesiz 
ki, o ülkede huzur ve asayiş olmaz. Halkın dev
lete olan itimadı sarsılır; bunun sonucu olarak 
da herkes kendi emniyetini Ikoruma gayretiyle 
silâhlanır. 

Bir ülke ki, silâhlı anarşistlerin kol gezdiği, 
soygunlar, adam kaçırma ve öldürmelerin arka 
arkaya cereyan ettiği bir saha olur; aşırı sağ
cılar cihat hazırlığına girişir, aşırı solcular 
Mao'cu bir düzen kurmak için örgütlenir ve bü
tün bu olanlardan Hükümet sorumluları haber-
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dar olmaz veya bunları basit olaylar biçiminde 
görür; elbette o ülke Atatürkçü ordunun mü
dahalesiyle 12 Martin eşiğine gelir... 

ıBizoe, memleketi bu ortama getirenler her
kesten daha çok suçludurlar. 

Sayın milletvekilleri, o halde kanuni tedbir
ler dışmda, halkımızın her geçen gün biraz da
ha silahlanmasının nedenlerini bilimsel metot
larla araştırmak ve önleme çarelerini bulmakta 
memleketin huzuru yönünden büyük zaruret ve 
fayda mütalâa etmekteyim. Bu, önemli saydı
ğım önergem, Yüce Heyetiniz tarafından dik
kate alınır ve a'slâ 12 Martla mevsiminin geçti
ği kanısına varılmaz ise ve bir Meclis araştır
ması konusu haline getirilirse gerçekten büyük 
faydalar sağlanacaktır. Bu sebeple beni dinle
mek lûtfunda bulunan Yüce Heyetinizi saygıla
rımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Münir Daldal, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MÜNİR DALDAL 
(tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

!Son yıllarda Türk halikının aşın bir silah
lanana çabası içerisinde bulunduğu nedeniyle 
bir Meclis araştırması teklifi karşısında A. P. 
Grupu adına huzurunuzda bulunuyorum. 

özellikle silâhlanma arzusunun, Doğu, Gü
ney - Doğu, Güney ve Karadeniz Belgelerinde 
okluğu belirtilmektedir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, ateşli silâh
larla mermilerin yurdumuza sokulmaları ve ta
şınmaları 6136 sayılı Kanunla yasaklanmıştır. 
Aynı Kanunun 7 nci maddesinde de kimlerin si
lâh taşıyabilecekleri belirtilmiştir. 

Elimizde bulunan istatistiklerden anlaşıldığı
na göre, birçok suçlarda kullanılan yivsiz av 
tüfeileri ise, gümrük bedelleri ödendiği takdirde 
gümrüklerden serbestçe geçirilmekte ve taşın
malara mümkün olabilmektedir. Yurt içerisinde 
imâl ve satışları da her hangi bir kayda tâbi bu
lunmamaktadır. Av ruhsat tezkeresi olan her
kes bunları kullanabilmektedir. 

Bilindiği gibi. memleketimiz, iç huzura ka
vuşmamış olan Orta - Doğu Arap ülkeleriyle, 
Avrupa ve Demirperde gerisi memleketler ara
cında köprü vazifesini görmektedir ve böyle bir 
transit yolu üzerinde bulunmaktadır. 

iç savaş halinde bulunan Arap memleketleri, 
ihtiyaç hissettiği silâhlarını Türkiye üzerin-
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den Demirperde gerisi memleketlerden temine 
çalışmaktadır ve Türkiye toprakları da buna 
vasıta olmaktadır. Bilhassa son zamanlarda za
ruretlerin bu şekilde inkişaf kaydetmesi ve si
lâh kaçakçılığının büyük kazanç sağlıyan bir iş 
<sahası olması Türkiye'yi böyle bir ortama sürük
lemiştir. 

öteden beri halkımızın da silâha olan düş
künlüğü, silâh ve mermiye karşı olan alâkayı 
tahrik etmiştir. Türklerin mukaddes olarak 
tanıdığı ve ehemmiyet verdiği üç - dört kıymet
li şeyi vardır; bunlardan birisi de silâhıdır. 

Bu hakikatler karşısında konunun ehemmi
yet arz etmesi üzerine, son zamanlar Türkiye 
Oumruriyeti Hükümetleri bâzı fevkalâde tedbir
ler alma ihtiyacını hissetmiş; imkânları değer
lendirmeye çalışmış ve olumlu neticeler almaya 
muvaffak olmuştur. 

Arz edeceğim istatistik! malûmat da bunu 
göstermektedir. 

Bu tedbirler neticesi olarak, Suriye'den 
yurdumuza transit olarak gelip, kanuni imkân
lardan faydalanarak aldıkları ikamet izni ile 
uzun süre İstanbul'da ikamet imkânı bulan bir 
aile, bâzı vatandaşlarımızla anlaşarak 1967 yı
lında Demirperde gerisi ülkelerden temin ettik
leri külliyetli miktarda silâh ve mermiyi deniz 
yoluyla Bulgaristan'dan Karadeniz kıyılarına 
getirip Güney - Doğuya nakletmekte oldukları 
tesbit edilerek 1079 aded uzun namlulu silâh, 
401 tabanca ve 547 603 aded mermi ile ele geçi
rilerek müsadere edilmiş, yakalanan suçlularla 
birlikte adlî makamlara teslim edilmişlerdir. 
Müteakiben alınan idari bir karar ile sözü edi
len ailenin yurdumuzdan çıkarılmaları ve bir 
daha sokulmamaları sağlanmıştır. 

Yine 12 . 6 < 1969 tarihinde sahipsiz ve tay-
f asız bir motor, Kastamonunun inebolu ilçesinde 
demirli olarak bulunmuş ve yapılan arama neti
cesinde 212 aded tabanca ile 247 500 aded mer
mi ele geçirilmiş, bilâhara teabit edilen failleri 
adlî makamlara tevdi edilmiştir. Halen İne
bolu Ağır Ceza Mahkemesinde toplu silâh ka
çakçılığı yapmaktan yargılanmaları devam et
mektedir. 

Keza 22 . 7 . 1969 tarihinde Güney - Doğuya 
kaçırılmak istenen ve İstanbul'da yakalanan 
109 000 aded «mermi ,'suçluları ile birlikte Kadı
köy Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmişler ve 
dâvalarına bakılmaktadır. 

7 . 6 . 1969 günü de Edirne'den yurdumuza 
girmek üzere gelen Alman uyruklu Valter Jozef 
Eğer isimli şahsın otomobilinde 412 muhtelif 
marka tabanca ele geçirilmiş, fakat suçlusu bu 
arada Bulgaristan'a kaçmaya muvaffak olmuş
tur. Bu bakımdan tabancalarla ilgili yurdu
muzdaki kişiler tesbit edilememiştir. 

Bu silâhların da Güney - Doğuya götürül
mek üzere yurdumuza getirilmiş olduğu ihtimali 
üzerinde durulmaktadır. 

Almanya'dan Umumi Mağazalar adına eşya 
götürmek maksadiyle yüklü olan bir kamyon
da yapılan aramada 1 300 aded tabanca ile 
250 bin aded mermi zuhur etmiştir. Kamyonun 
İran'a gitmekte olduğu, silâh ve cephanelerin 
bu ülkeye götürülmek maksaoÜyle Türkiye'ye 
getirilmiş olduğu tesbit edilmiştir. Suçlusu iki 
sene ağır hapis ve 2 665 161 lira para cezasına 
mahkûm edilmiştir. 

Yine alınan sıkı tedbirler sonucu, 1 . 1 . 1971 
tarihinde Karadeniz limanlarında yüklenen bir 
kamyon, Zonguldak'ta çevrilerek yapılan ara
mada 596 000 aded mermi ele geçirilmiştir; 
14 suçlusu halen Zonguldak mahkemelerinde 
yargılanmaktadır. 

Zonguldak'ta yakalanan kimselere aidolduğu 
anlaşılan 490 000 aded mermi de 27 . 1 . 1971 
günü Ankara'da suçluları ile birlikte yakalan
mışlar, bunların da kamyonla Adana'ya gitmek
te olduğu anlaşılmıştır. 

Bu zikrettiğimiz birkaç olay da gösteriyor ki, 
yurdumuzda cereyan eden silâh ve cephane ka
çakçılığının istikameti belli olmakta ve nedeni 
ortaya çıkmaktadır. Bunu, sosyal, ekonomik 
ve kültürel nedenlere bağlıyarak, Türk halkını 
toptan silâhlanma çabası içerisinde göstermek 
zannımızca yersizdir. 

Son 10 yılda her türlü kaçakçılık olaylarının 
önemli derecede artması karşısında müessir şe
kilde mücadele edebilmek amaciyle 1963 yılın
da Ankara, İstanbul ve izmir illerinde ihtisas 
şubesi olan malî polis teşkilâtları kurulmuş, 
emirlerine özel eğitim görmüş elemenlar veril
miştir. 

Kaçaklığın memleket ekonomisine ve sosyal 
hayatına yaptığı menfi tesirler göz önüne alı
narak, bu olayların geniş çapta teşkilâtlanmış 
büyük şebekeler vasıtasiyle yapılması, 28.1.1970 
tarihinde merkezde Malî Şube Başkanlığının 
kurulması zaruretini doğurmuştur. Bu suretle 
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olaylar daha iyi bir şekilde takibedilmiş ve ne
ticelendirilmiştir. Vilâyetler arasında daha mü
kemmel bir koordinasyonu temin için de, 
20 .11 . 1970 tarihinde Adana, Diyarbakır, 
Edirne, Gaziantep, Hatay, Samsun, Trabzon'
da malî polis şube müdürlükleri, Antalya, İçel, 
Muğla, Urfa ve Zonguldak'ta da şeflikler ihdas 
edilmiştir. 

Ayrıca, 6136 sayılı Ateşli ve Kesici Silâhlar 
Kanununun bâzı maddeleri değiştirilmiş, cezai 
müeyyideleri artırılmış, eski haliyle cezaların 
az ve yetersiz olması, bilhassa ruhsatsız silâh ta
şıma ve bulundurma suçu ile ilgili cezanın 6 ay 
olması ve bunun da 647 sayılı Kânun ile paraya 
tahvil edilmesi ve tecil gibi avantaj, zabıtayı 
zor durumlarda bırakıyordu. 

Yivli av tüfeklerinin de 6136 sayıüı Kanun 
şümulüne alınmasının, bu türde işlenen suçla
rın azalmasına bir hayli tesiri olmuştur. 

Türklerin silâha karşı olan sevgi ve alâka
sı yanında bütün Türk Milletinin asayiş nedeni 
ile silâhlanmak lüzum ve endişesi içinde oldu
ğunu kabul edemiyoruz. Yurdumuzun coğrafi 
durumu itibariyle Batı - Doğu ve Güney - Do
ğu Arap memleketlerine müteveccih bir silâh 
kaçakçılığı yapümasımıda aracı rolü oynadığın
da, önerge sahibi ile aynı görüşteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada bir hu
susa dokunmakta fayda mülâhaza etmekteyim: 
Şu ortam içerisinde evvelce emsali görüldüğü 
ve iyi neticeler tevlidettiği gibi, şimdiye kadar 
her ne şekilde olursa olsun, gayrimeşru yollar
la silâh edinmiş kimselerin bir müeyyide ile kar
şı karşıya bırakılmadan bir defaya mahsus ol
mak üzere meşru yola şevklerinin sağlanması 
hakkında bir imkânın araştırılması ve sağlan
ması yerinde olacaktır. Bu suretle kimlerin ne 
miktar silâha şahiboldükları bir kere daha ve 
daha sıhhatli olarak meydana çıkmış olacak
tır. 

Konunun adli yönü yanında bir de siyasi 
tarafı mevcuttur. Eğer Türkiye'de silâh bulun-
durulluyorsa, silâh kaçakçılığı yapılıyorsa ve 
son zamanlarda bu hâzı mahfallerce Türkiye'
de çoğalma istidadı gösteriyorsa, siyasi olayla
rın yön değiştirmesine bağlamak isabetli olur. 
Zira son zamanlarda fikir mücadelesi yerine si
lâh mücadelesine, kampların birbirlerine karşı 
silâh kullandıklarına şahidoluyoruz. Aşırı uçla

rın açtığı bu silâh kampanyası, işi şehir ve kır 
gerillâları meydana getirmeye kadar azıtmışlar-
dır. 

Üniversiteler özerklik örtüsü altında her bi
ri birer silâh ve cephanelik deposu haline dön
dürülmüştür. Birer ilm yuvası olması lâzımge-
len kürsü ve eğitim özerkliği dışında üniversite 
duvarları dinamit ve patlayıcı maddelerim ba
rındığı yerler haline getirilmiştir. Polis ve jan
darma müdahalesine set çeken özerk üniversi
te anlayışı, üniversiteyi kolayca suç işlenen ve 
failleri yakalanamıyan yerler haline getirmiş
tir. 

Bu Meclis araştırması kaJbul edildiği takdir
de, Türkiye'deki silâh problemlerinin siyasi ne
denlerle nasıl bu hale getirildiği daha kolay ve 
bütün ayrıntıları ile anlaşılacak ve ortaya çıka
caktır. Adalet Partisi bu araştırmanın yapılm-
sı ve neticesinin faydalı olacağı görüşündedir. 

Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başkaca söz istiyen sayın üye 

var mı? Yok. 
Sayın Bakan görüşecek misiniz efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 

— Hayır efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Maraş Milletvekili 

Sayın İbrahim öztürk'ün ruhsatsız silâh edin
me ihtiyacının meydana getirdiği sonuçları tes-
bit etmek amacı ile bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Araştırma yapılmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu konuda 18 üyeden kurulu bir Meclis 
Araştırma Komisyonu teşkilini ve bu komisyo
nun görev süresinin üye seçim tarihinden baş
lamak üzere üç ay olmasını ve bu komisyonun 
gerektiğinde Ankara dışındaki yerlerde de gö
rev yapmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gereği 
yapılacaktır. 

Açık oylamanın sonucunu arz ediyorum: İş 
kanunu tasarısının açık oylamasına 198 sayın 
üye katılmış, 177 kaJbul, 20 ret ve 1 çekinser 
oy çıkmış ve çoğunluğumuzun olmadığı da bu 
suretle anlaşılmıştır. 

Bu sebeple 10 Haziran 1971 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum efendim. 

Kapanma saati : 17,55 
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iş kanunu tasarısına verilen oyların eonucu 

(Çoğunllulk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ali Caviti Oral 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki GHiler 
Süleyman Mutlu 
Ali Kısanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günıgör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin PaJksüt 
Suna Tural 
Serafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çeldk 
Yüksel Menderes 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 198 

Kabul edenler : 177 
Reddedenler : 20 

Çekinse rler : 1 
Oya katılnuyanlar -: 247 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Ertdeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BÎTLtS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin İnan . 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demjrer 
Abdurrahm,an Güler 
Arslan Topçuıbagı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Samj. Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDlRNE 
İlhamı E ntem 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasim, Cdnisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah tzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

. •/ 

• 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
ismail Arar 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
ibrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silıivrili 
Naime ikbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Nihad Kürşad 
Akın özdemir 

KARS 
Kemal Güven 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
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Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğltı 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KOCAELİ 
Veh*bi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmeit Fuat Azmioğlu 
Ali Erfbek 
Mesut Erez ( 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 

ANILARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
H. Turgut Tokeır 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BURSA 
İbrahim öktem 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

önol Sakar 
MARAŞ 

Veysi Kadıoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

NlĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ham di Mağden 
Âta Topaloğlu 

RlZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

Güngör Hun 
SAMSUN 

Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin 'Özalp 
ismet Yalçmer 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
A.dil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Ekrem1 Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orhaın öztrak 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehm,et Aytuğ 

ÎÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Burhanlettiin Asut'ay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydi'beyoğlu 

KONYA 
Orhan Okay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

[Çekinser] 
ORDU 

Ferda Güley 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilnü Balcı 
Mehmet Kazara 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali G-ökLü 

UŞAK 
Orhan Detngûz 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
Cahit KaraJkajş 
S. Tekin MüMoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

RlZE 
Sami Kuımbasar 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Bülent Eoevit 
Ahmet Güner 

Yekûn 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh tdinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçlan tesbit etmek amaeiylc 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

3. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
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) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil 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) 

5̂. — A'dıaına Mifcfcvefciâi Aflli Rıza Gül'lüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 

88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

7. — 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) 

8. — 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) 

9. — İçel Milletvekili Celâl 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) 

10. — 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) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

12. — 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) 

13. — 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) 

14. — 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 (10/24) 

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

<i 

16. — Trabzon Milletvekili Ahmet 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) 

17. —: Bursa Milletvekili Sadrettin Gan
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) 

18. — Manisa Milletvekilli Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyat!ar'iyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

2 — 
19. •— 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 Anayasanra 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

21. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 

. uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

22. — Manisa Millet vekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş
haş 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 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

23. — Malatya Milletvekili Mustafa KaL'-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

24. — 'Erzurum MM'ebvebili Gıyiasöttin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nei maddesi gereğince 
•bir Medlis 'amştırmıaisı yapılimatei'a dair önergesi 
(10/29) 

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

26. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap-
ıitak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

27. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Bsatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

28. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddiL 

asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

30. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

31. — İçel Miletvekıilji Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

32. — içel Milletvelkiil Celâl Kangıılı'nın, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip' zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

33. — İçel Ml'letveMli Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 

nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

34. — İçel Mffitleıtrvıelküli Celâl Kargılı'nın, 
Tarım tş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

35. — içel M'iiletvelkiil Celâl Kargılı'nın, 
Topraik reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

36. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

37. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

38. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankalarım kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

41. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 



haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa-
mn 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

42. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nuh, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesibiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

43. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

45. — Eonya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-
latle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

46. —, İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

47. — İçel Milletvekili Oelâl K^rgılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

48. — İçel Milletvekili CeüiâJİ Kapgıll'mın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nei mad

desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

49. — İçel Milletvekilli Celâl Kargık'nın, 
Kamu .İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

50. — İçel Milletvekili Celâli Kangdı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesböıt etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

51. — İçel Milletvekilli Cellâdı Kargılı'mm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

52. — tçei MdilleıuveMM Celâl Kargılı'ının, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabümesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyaeak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

53. — İçel MÜHetvekdM Oelâl Kargıh'nım, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

54. — Içıel Milletvekili Celâli Kargılı'nın, 
lıkçılığm ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 



etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

56. — İçel MiltetveMli Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi T© i 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit; 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya- ; 

rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

59. — [tgell Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, : 

millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

60. — Adanla Milletvekilli Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

61. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nımı, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amacıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

62. — İçel Milletvjefeili öelâl Kargaiı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

63. Manisa Milletvekili Mustafa Ok'um, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 

etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

64. — Buma MMetveıkiJi Kasım Ö-nadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarmun düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri) almak maksadıyla Anayasama 
88 nci maddesi uyanınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

65. — Manaış Milletvekilli İbrahim öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

66. — Sakarya MnılletvakiliJ Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

67. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlh'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

68. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahliını öztürk'ün, 
yaJbancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

70. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nan, 
asayişsizlik .konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme .açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

71. — İçel Milletvekilli Turbam özgümer ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân BaJkanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 



düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhidc ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

72. — Maraış Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
Konusunda bilgi edinmek maksaeliyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 'görüş
üne açılmasına air önergesi. (8/28) 

73. — İstanbul Milletvekilli Eşref Derinçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

74. — Kayseri Milletvekilli Turhan Feyzioğ-
lu'mun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ö'zel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler" hakkında (bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarımca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi O1O/09) 

75. :— Maraş Milletvekilli İbrahim öztürk'ünı, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesfbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

76. — Ankara Milletvekili Suna Tuıraıl i e 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi Mâ l «den 
kanlı olaylar medeniyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

77. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Türkiyeldefci işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re-
lonm yapılması gerektiğini tesbit etfcmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci ımaddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

78. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni tesbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi 'edinmek maksa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

79. — Maraş Millletveikıili İbrahim öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 güıliü Genelkurmay Balka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum \ e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
<8/33) 

80. — Konya Milletvekili özer ölçımen'in, 
halen yurt dışında hayatlarımı kazanılmak soran
da olan Türk vatandaşları ille ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorumlarımın meler oflldrağuimu teslbit 
etmek maksadiyle Anayasanın, 88 mci madıdesi 
uyarınca 'bir Meclis araştınmıası aıçıllmıasıma dair 
önergesi (10/71) 

81. — İçel Milletvekili Turhan özgümer'imı, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarımca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

82. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması aiçılmasma dair önergesi. 
(10/74) 

83. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

B - KİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. —• İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ok) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2.1971) 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — İçel Milletvekili ıCelâl Kargılı'nım, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana-



yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

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

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

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

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

6. —• Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

7. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nuı, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

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

9. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kuruknasınıa ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

10. — İzmir Milletvekili Talât Orh on'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara ağrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

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

12. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

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

14. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

15. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair tçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

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

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

18. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

20. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı işleri Müdürünün eşine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

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

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

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

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



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

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

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

28. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan cBin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

29. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

30. — 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) 

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

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

33. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy işleri Baklanın
dan sözlü sorusu (6/68) 

34. — Konya Milletvekili Vefa. Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
zirae-te elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

35. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
«özlü sorusu (6/05) 

36. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
im Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

07. — Ordu Mifetlvekili Ata Topaloğılu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

38. — IMaras, Mdletlvekili ibrahim öztöürfk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

.39. — Maraş Milletvekili İbnalh'im özıtürk'ün, 
M araş'in diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
eak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy işleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

40. — içel Milletvekilli Turhan özigüner'in, 
lütanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

41. — içel Milletvekili öelâl Kargıiı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencü&ıinin katilileri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

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

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

44. — Antalya MilletivelkiiM Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dah 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

45. — >Ordu Milletvekili Ferda GKileyUn, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutulma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

46. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüizar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve iskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

47. — Erzurum Milletvekili 'Gıyasettlbiın Ka-
raca'nm, Erzurum - ispir ilçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 
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48. — Ordu MilleltlTOkili Ferda Güley'in, 

Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerimden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

(49. — Aydım Milldtivıelkili M. Kemıal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

150. — Afyon KaraMsar iMifetivekili iSüley-
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

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

52. — Konya MillelivıeJkili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

53. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, B-
gm depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
3am sözlü sorusu f 6/95) 

1515. _ Uşak MilMvekili Âdil Turanı'ın, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

i5!6. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

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

can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

59. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

•61. — Antalya Milletvekili Balsam Ali Gül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dak 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

62. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğunda» 
tâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

63. — Niğde Milletvekilli Mevlüt Ocafcçıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

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

65. — Maraş. Milletvekili İbrahim özftürk'-
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) 

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

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

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

69. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

(Millet Meclisi 110 ucu Birleşim) 



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

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

72. — Uşak Milletvekili A d i Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

73. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

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

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

76. — Ordu Milletvekili Meımldun Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

77. — Isttanlbul Milletvekili Beşitt Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
rımdan sözlü sorusu. (6/118) 

78. — Çorum Milletvekilli Galhffit Angm'ın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/İr Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

88. — 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) 

89. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin İKa-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy işeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

90. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba-

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

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

93. — 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) 

94. _ Tokat Milletvekili Reşit önderin, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmıyacağma dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

95. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargiHn, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğr> 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

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

97. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
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) 

98. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yranttaşlamn ©an ve mal güvenlikleriınkı sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

99. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sor ısu 
(6/141) 

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

101. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeiker istihsaline, pancar fiyatları
nın arftınlmasma dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

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

103. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

104. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

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

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

107. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

108. — Ordu Miletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiyeldeüri haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

109. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

110. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığma dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çııkan yüksek öğretmen okullarının (ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 
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112. — İstanbul Milletvekili Turgut Top'al-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir sah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğime dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

113. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
ın, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

114. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
rm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak Itredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

115. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

116. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Avusturalyatâa çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

117. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

1.18. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163^ 

119. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

120. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

121. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

122. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

123. — Saıınsun Milletvekili %<as Küıç'ım, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

124. — Mambuil Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

125. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangm sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

126. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yan? 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yap'l^ın nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

127. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair ±çişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

128. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

129. — İçel M'I'leltveki'li Turhan Üzgümer'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

130. — İstanbul Milldtvefoili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

131. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/177) 

132. — Şatomun Milfetvefeİli İlyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 
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133. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

134. — Antoara Milletvekili Osman Soğuikpı-
nar'ın, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

135. — İstanbul Milletvekili lteşjt Ülker'in, 
istanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turihan Feyeioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPIT. AO AK 
İŞLER 

(Millet Meclisi 110 ncu Birleşim) 




