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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 5 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Seç
kin'inr Edirne bölgesinde 1967 yılı plân ve 
program uygulamasında vâki gecikmeler, 
1968 yılında yapılması gereken işler ve bu 
bölgedeki DSİ ve YSE çalışmaları konu
larında demeci. 5:6 

2. — Konya Milletvekili İsmet Ka-
pısız'ın, Avans Kanunundan istifade ede-
miyen mahallî idareler ve İktisadî Devlet 
Teşebbüsleri personelinin şikâyetlerine 
dair demeci. 6:7 

3. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Doğu illerinde, devam eden şiddetli kış se
bebiyle beliren hayvan yemi sıkıntısını ön
lemek için gerekli tedbirlerin alınmasına 
dair demeci. 7:8 

Sayfa 
4. — Geçici Komisyon Başkanlığının, 

gündemde bulunan «Umumi hayata mües
sir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının» Geçici Komisyona geri ve
rilmesine dair tezkeresi. (3/846,1/231) 

5. — Köy İşleri Komisyonu Başkanlığı
nın, Konya milletvekili Nazif Kurucu 'nun, 
evi olmıyan vatandaşlara ev yeri verilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin, Konut ka
nunu tasarısı ile Arsa Ofisi kanunu tasa
rısını görüşmek üzere kurulmuş olan Geçi
ci Komisyona havalesine ve bu komisyona 
Köy İşleri Komisyonundan da üç üyenin 
gönderilmesine dair tezkeresi. (3/845, 
2/365,1/266) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sanib-
rahimoğlu'nuıı, Türkiye kıyılariyle ilgili 
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi ile İçişleri' Komisyonu Başkan
lığının, adı geçen teklifin İmar Kanununu 
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Sayfa 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona 
havalesi ve bu komisyona Turizm ve Ta
nıtma Komisyonundan da beş üye alınması 
hakkındaki önergesi. (4/284,4/285,2/461, 
1/225) 9:17 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Millî Eğitim ve gençlik politikamı
zın, gerçek anlamı ile millî bir hüviyet 
ve eğitime kavuşturulmasının, Türk genç
liğine memleket hizmetlerinde yararlı ça
lışma imkân ve sahaları hazırlanmasının 
ne suretle mümkün olabileceğini araştır
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi (10/31) 17:19 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve üç arkadaşının, vatandaşı birbirine dü
şüren çeşitli olaylarla spor alanlarında ce
reyan eden hâdiselerin siyasi sorumluları 
olduğu iddia edilen İçişleri Bakanı ile Dev
let Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
ve 105 nci maddeleri gereğince gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/60) 19:30 

9. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadmlı ile Kars Milletvekili Âdil Kurt-
el'in, deniz kıyılarının, halkımızın ortak 
malı olması gerekirken, birkaç yüz kişi ta
rafından yağma edildiği idiasiyle bu ko
nuda Hükümetin sorumluluğunu tesbit 
için Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/61) 30:43 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 4 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1967 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/462, 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu 1/861) (S. Sayısı: 
482) 44:45,58:61 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/463, Cumhuriyet 
Senatosu : 1/362) (S. Sayısı : 483) 45:46,62:65 

3. — Millet Meclisi idare Âmirleri iz
zet Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sun-
gur'un, 1967 yılı Bütçe Kanuna bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/612; 
Cumhuriyet Senatosu 2/235) Millet Mec
lisi S. Sayısı : 478) 46:47,66.69 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayı
lı Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine 
dair ek kanun teklifinin Cumhuriyet Sena
tosunca değiştirilen ve Millet Meclisince 
benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri. (Millet Meclisi 2/2, 2/66; Cum
huriyet Senatosu 2/209) (S. Sayısı : 22 ve 
22 ye 4 ncü ek) 47 

5. — istiklâl madalyası verilmiş bulu
nanlardan muhtaç durumda olanlara vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun tasarısı ve teklifleri ve 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 2/289, 
2/336, 2/418, 2/223, 2/449, 2/546, 2/547) 
S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) 47:57 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, T. i. P. ne 
mensup iki milletvekilinin Roma'da yapılan ve 
komünist toplantısı olduğu iddia edilen bir top
lantıya katılmış olduklarına ve 

istanbul Milletvekili Çetin Altan da, bu ko
nuşmada gruplarına sataşma mahiyetinde yapı
lan iddialara dair gündem dışı demeçte bulun
dular. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
sizin, Doğu - Karadeniz bölgesinde son günler
de vukua gelen fırtına ve sellerden zarar gören 
vatandaşlara gerekli yardımın yapılmasına dair 
demecine Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, 

Malatya Milletvekili Eamit Fendoğlu'nun, 
Atatürk öğrenci Yurdunda bir öğrencinin öldü
rülmesi olayına ve bu konularda tedbirler alın
ması gerektiğine dair demecine İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan ve, 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
Erzurum'da kömür dağıtımının daha fazla ge
cikmesini engelleme konusunda Hükümetçe ge
rekli tedbirlerin alınmasına dair demecine de 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin 
cevap verdiler. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'e içişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 

Y. T. P. Grupu Başkanvekilliğinin, Türkiye 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Türk Grupuna 
seçilmiş olan Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'-
nin çekilmesi sebebiyle yerine Diyarbakır Mil
letvekili Recai iskenderoğlu'nun seçilmiş oldu
ğuna ve, 

Bingöl Milletvekili M. Emin Gündoğdu'nun, 
partisinden ayrılmış olması sebebiyle parti ora
nından seçilmiş olduğu Maliye ve Bayındırlık 
komisyonlarından çekildiğine dair önergeleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Geçici Komisyon Başkanlığının, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve Çorum Milletvekili 
Hilmi incesulu'nun, millî kıyılar kanun teklifi
nin 6785 sayılı imar Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı ve 
tekliflerini görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona havalesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'-
un, T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle, izin veril
mesi kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Orhan Birgit ve iki ar
kadaşının, Bakanlığın dış görevlerinde kendi 
partisine yakın ve kendisiyle aynı politik görü
şü paylaşan kimselri istihdam edeceğini söyle
diği iddiasiyle Turizm ve Tanıtma Bakanı hak
kında Anayasanın' 89 ncu maddesi gereğince 
gensoru açılmasına dair önergesinin gündeme 
alınması, yapılan görüşmelerden sonra, reddo-
lundu. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve üç arka
daşının, vatandaşı birbirine düşüren çeşitli olay
larla spor alanlarında cereyan eden hâdiselerin 
siyasi sorumluları olduğu iddia edilen İçişleri 
Bakanı ile Devlet Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu ve 105 nci maddeleri gereğince gensoru 
açılmasına dair önergesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

A. P. Grup Başkan vekili Sabit Osman Avcı'-
nm gündemde bulunan gensoruların bitimine 
kadar görüşmelerin devam etmesine dair öner
gesi oylanacağı sırada C. H. P. li beş milletve
kilinin ayağa kalkarak «Ekseriyet yok» deme
leri üzerine yapılan yoklama sonunda çoğunlu
ğun kalmadığı anlaşıldığından, 

29 . 1 . 1968 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,25 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Â. Şohoğlıı 1. Kapısız 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Sözlü soru 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Erzurum'un, Ovacık bucağı köylerinden bâzıla-

ISORULAR 

rının yolunun inşası ile bâzılarının seyrüsefere 

açılmasına dair sözlü soru önergesi Bayındırlık 
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ve Köy işleri bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/698) 

Yazılı soru 
1. — Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğ-

TEKLÎFLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, 3656 sayılı Kanunun 19,r 

3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddelerine göre 
ücret alan memurların emeklilik müktesepleri 
ile barem içine geçebilmelerine dair kanun 
teklifi, (2/639) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 

2. — Denizli Milletvekili Zafer Nihat Özel'-
in, 3656 ve 3659 sayılı kanunlar şümulü dâhi
linde vasife görmekte iken yüksek tahsil yapan
ların terfi ve kıdemleri hakkında kanun tek
lifi. (2/640) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Zonduldak Milletvekili Kemal Sun
gun ve 5 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (d) i 
fıkrasının değiştirilmesi ve aynı maddeye yeni 
bir (h) fıkrası eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/641) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin bulundukları yer
den lütfen yüksek sesle burada olduklarını işa
ret etmelerini rica ederim. 

muş'un, Kütahya'nın, Simav ilçesi Yeşilköy - Ku
şu yolunun bakımına dair yazılı soru önergesi 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/640) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 
arkadaşının, postacılara (PTT dağıtıcılarına) 
ve hat bakıcılarına fiilî hizmet zammı veril
mesi için 5434 sayılı Kanunun 32 nci madde
sine fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. 
(2/642) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

RAPOR 

5. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürk-
çine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) 

Yoklamaya Adana'dan başlıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 

görüşmelere başlıyoruz. 

2. — GELEN KAĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

— . , • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 33 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 4 — 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Edime, Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesinde 1967 yılı plân ve program uy
gulamasında vâki gecikmeler, 1968 yılında ya
pılması gereken işler ve bu bölgedeki DSİ ve 
YSE çalışmaları konularında demeci. 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Tür-
kân Seçkin, Edirne bölgesinde 1967 plân - prog
ram uygulamasında vâki gecikmelerle ilgili 
gündem dışı söz istemişsiniz. Buyurun Sayın 
Türkân Seçkin. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gi
bi, Edirne stratejik önemi mühim olan bir hu
dut şehridir.. Son Kıbrıs olayları dolayısiyle 
askerî harekâtta önemini bir kere daha duyuran 
bir belde olmak itibariyle, program uygulama
larının yol - su işleri bakımından büyük aksak
lıklar kaydettiğini ve bunun, harekâta çıkar
dığı güçlükleri bizzat izlemiş bir arkadaşınız 
olarak bugün buraya bu eksikliklerin süratle 
giderilmesi ve önümüzdeki program yılı içinde 
ehemmiyetle üzerine eğilinmesi, ödenek ve tah
sislerde özellikle bu bölgeye, yeter derecede 
(Trakya ve özellikle Edirne için bir itina gös
terilmek suretiyle) verilmesine bâzı misaller 
vererek bu aksaklıkları belirtmeye çalışacağım. 

Su işleri : Değerli arkadaşlarım, bu bölgede 
maalesef bâzı köylere arızalı motorlar konmuş
tur. özellikle, misâl vereyim, Taptık köyüne 
konulan bir arızalı motor bir seneyi mütectviz 
bir zamandan beri birkaç defa sökülüp yerine 
konulmakta. Son durumda tekrar motoruyla 
pompasının birbirine uymadığı tesbit edilmekle 
bölge ambarlarında parçası bulunmadığı takdir
de yeniden ihalesi cihetine gidileceği öğrenilmiş
tir. Ancak, böyle durumlar karşısında bu iha
lelerin en çok iki marka üzerinden yapılmasında 
lüzum vardır. Zira, pek çok köylerde moto
pompların arıza halinde stop ettiği ve suların 
akmaz bir hale geldiği Türkiye çapında bir ger
çektir. 

Yine nüfusu bir hayli kalabalık olan Oğul-
paşa köyüne, geçen sene bu kürsüde 19 Hazi
ran'da Hükümet yetkililerine bir uyarma mahi
yetinde duyurmaya çalıştığım bir derinkuyu 
motopomp meselesi vardı, maalesef bu moto
pompun, onikinci ayda ancak ihale edildiği söy-
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lenmiş, fakat dün yerinde gittim gördüm ki, 
motopomp, motor ayrı, pompası ayrı olarak böl
geye gitmiştir ve bu motorun da böylece (bir 
yanlışlık veyahut dikkatsizlik ve bu teşkilâtın 
çalışma eksikliğinin bir ifadesi olarak) zamanm-

. da tesbiti yapılamamıştır. 
70 yaşında su yolu kazmaya güç ve gayret 

gösteren köylü iki yıldan bu yana susuzluk içe
risindedir. Hâlâ motor parça parça taksitle git
mektedir. Sultanisa köyü motoru Sulta köy
den verilmek suretiyle maalesef sekiz aylık bir 
susuzluktan sonra yerine konulmuşsa da, bir 
başka köyün motoru olmak bakımından ne de
rece iş görecektir, örnekler itibariyle, endişe 
vericidir. 

Değerli arkadaşlarım, içme sulan şefliğine 
ayrılan 700 000 liralık ödeneğin içinden 570 000 
lirası sadece personel ücretidir. Böyle bir du
rumda 130 000 lira kalır ki, bununla iki köyün 
su meselesinden bahsetmek-dahi güçtür. 

Su, yol işleri ödenekleri yetersizdir. Aslında 
700 000 lira, Edirne'nin köy içme sularına dahi 
yetmiyecek durumdadır. 

Geçen yıldan arta kalmış Ortakçı, Meriç, 
Merkez, Uzunköprü, Alıç, Sülleymaniye, Bay
ramlı köylerinin de su işleri maalesef yarada 
kalmıştır ve ihtiyaç olarak yeni yıl programın
da da bir hayli köy ismi vardır. 

Bu köylerin hepsinin su işi mühimdir. Bunu 
özellikle Kıbrıs problemine bağlıyacak olursak, 
şiddetini daha da çok hissetmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, Batıya açılan bir hu
dut şehri olan Edirne'de su tesisatı ile elektrik 
durumu bir faciadır. Dâhili tesisatta eksiklik
ler vardır. Her iki şebekenin de henüz kati ka
bulü yapılmamıştır. Plânlı çalışmaya rağmen 
yıllar geçti, turistik belde olan bu şehir ka
ranlıklar içinden kendini bir türlü kurtarama
dı. Kalkınma edebiyatı güzel, Sayın Başbakan 
tarafından Hükümet programında ifade edildi
ği şekliyle güzel; fakat maalesef daha Türki
ye'ye giriş kapısı olan Edirne, şehir olarak ka
ranlıklar içindedir. Bu hususun, yegâne kalkın
ma yönü turizm olan ve Türkiye hakkındaki 
intibaını turistin Edirne'den almış olması ba
kımından, dikkate alınmasını önemle bir kere 
daha rica ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Seçkin, beş dakikanız 

doldu, lütfen toparlayınız. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Sayın ar

kadaşlarım, YSE teşkilâtının personel ücreti 
meselesi bir faciadır. Yalnız Edirne'de 
1 800 000 küsur lira personel giderlerinin 
250 000 lirası yedek parça, 350 000 lirası akar
yakıt olarak hesabedilirse iki milyonun üstün
de bir sarfiyat icabetmektedir. Asgari bu öde
neğin verilmesiyle, asyari bir güçle YSE Mü
dürlüğü yol ve su işlerini ancak tatbik edebilir 
ve bu halde bir programdan bahsedilebilir. 
Halbuki bu yıll, 1967 program uygulamasında 
bakım işi tamamen ihmale uğramış, yapımda 
bir hayli aksaklıklar olmuş, halihazır ilk 
722 000 lira YSE teşkilâtı alacaklı durumda
dır ve maalesef Hükümetin zorlamasiyle tak
sitli durumda maaş alan personel kömüre, ev 
kirasına, oduna borçlu durumda kalmakta, bir
birlerinin tavassutunu dahi alamamak sure
tiyle fecî bir geçim sıkıntısı içine düşmekte
dir. 722 000 lira için defaatle yazılmış, maale
sef bu ödenekler gitmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, rica ederim to
parlayınız. Sözleriniz diğer hatiplerin hakla
rına tecavüz oluyor. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — YSE teş
kilâtının ödeneği, parça bedeli verilmedikçe 
bu teşkilâtın asgari bir güçle çalışmasının müm
kün oflamıyacağmı önemle belirtir, iki aydan 
bu yana ödeneklerini, giyim eşyası, ikramiye 
ve sendika farklarını alamıyan mustar durum
daki bu teşkilât mensuplarının ödeneklerinin 
süratle gönderilmesini rica eder, bunu yapma
dıkça bu teşkilâtın çalışmasında rantabl bir 
netice elde etmenin mümkün oüamıyacağını be
lirtir, saygılar sunarım. 

3. — Konya Milletvekili İsmet Kapısızın, 
Avans Kanunundan istifade edemiyen mahallî 
idareler ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri perso
nelinin şikâyetlerine dair demeci. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın İs
met Kapısız, Avans Kanunundan istifade etnıi-
yen mahalli idareler ve iktisadi Devlet teşeb
büsleri personelinin şikâyetlerini ifade etmek 
üzere gündem dışı söz istemiştir, buyurun Sa
yın ismet Kapısız. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; cümlenizin hissiya

tına tercüman olduğumu kuvvetle tahmin etti
ğim bir mevzuda ve kısaca mâruzâtta bulun
mak için söz alınış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Avans Kanunun
dan yararlanamıyan Kamu Teşebbüsleri Per
soneli ile özel idare ve belediye memur ve üc
retlilerinin gerek münferiden ve gerekse toplu 
olarak, sendikalları yöneticileri ve temsilcileri 
vasıtasiyle aylardanberi parti gurup başkan
lıklarına, genel merkezlerine ve yetkili organ
larına telgraf, bildiri ve yaza gönderdikleri 
yüksek malumlarınızdır. Sayısı yüzbini bulan 
bu memur kütlesinin durumlarım acı bir şekil
de belirten bu bildirilerden pek çoğu da millet
vekili ve senatör arkadaşların gardoraplarma 
hemen hergün bırakılmaktadır. Kısa mâruzâ
tımda durumu bir defa daha başta sayın Hükü
metin ve ilgili makamların bilgilerine sunmayı 
ve kendilerinin bu yüzlerce müracaat karşısın
da sarih bir beyanda bulunmaları temennisini 
izhar etmeyi kaçınılmaz bir zaruret telâkki et
tim. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de bugün 
memurların % QQ sı 500 liradan az para almak
tadır. Geçen dönemde Yüce Meclislerinize ka
nunlaşan, aradan 2,5 yıl geçtiği ve sayın İkti
darın gerek seçiın beyannamesinde ve Hükü
met programında, gerekse Sayın Başbakan ve 
bakanların çe'bitli beyanları ile vaid buyurduk
ları halde; malî hükümlerini tatbikte bir türlü 
muvaffak olamadıkları Personel Kanunu ile sa
yısı 500 000 e yaklaşan Devlet memurları ve 
hizmetlilerini çok müşkül duruma sokmuşlar 
ve bilhassa özel idare ve belediye memurlarını 
fon derece perişan olarak kendi kaderlerine 
terketmişlerdir. 

Sayın Başbakan ve Hükümet üyeleri zaman 
zaman Devlet Personel Kanununun bir zam ka
nunu olmadığı görüşünü sarfetmektedirler. Biz 
de bir noktaya kadar kendileri ile beraberiz. 
Ancak, Muvazene-i Umumiyeden maaş alan 
Devlet memurlarının 350 000 e yakını bugünkü 
mevzuat muvacehesinde çocuk zammı, izin ve 
tedavi giderleri gibi bir çok haklardan istifade 
ettikleri halde, 100 000 kadar hizmetli ve me
murlar bu haklardan istifade edememektedir
ler. Ayrıca, Başbakanlık mucibi ile kurulan bir 
komisyonun, Devlet Memurları Kanununun uy
gulanabilmesi için gerekli kanun tasarısının 
metnini ve gerekçesini, 68 000 il özel idaresi 
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ve belediye memurları ile hizmetli personelini 
de içine alacak şekilde hazırilıyarak 1967 Tem
muz ayı sonunda Devlet Personel Heyetine in
tikal ettirdiği, Devlet Personel Heyetinin de o 
tarihten bu yana bu tasarı üzerinde çalışmakta 
olduğu hususları da, Maliye - Gelir Bütçesi 
Bütçe Karma Komisyonunda müzakere edilir
ken sayın raportörlerin hazırladıkları raporda 
sarahaten yer aldığı bir vakıadır. Çalışmaların 
ne hikmetse bir türlü sonuca ulaşamaması, Hü
kümetin işi ciddiyetle ele almamasından müte
vellit meydana gelen ağır ve aksak gidişten 
haklı olarak mahallî idareler personeli son de
rece müştekidirler. 

Sayın Başbakan 26 Ocak 1968 tarihinde yap
tığı sekizinci basın toplantısında, memur ma
aşları ile ilgili olarak bir beyanatta bulunmuş, 
maalesef tatminkâr olmamıştır. Sayın Başba
kan bu konuşmaları ile, cümlenizce bilinen, 
ama bugün memurun içinde bulunduğu sıkın
tıları bertaraf etmekten uzak bilgileri sırala
makta, malûm-u ilâm kabilinden, evvelce almış 
oldukları palyatif tedbirleri, en önemli icraat
ları imiş gibi vaz'etmektedirler. Geçim şartla
rı gittikçe ağırlaşmakta, üç yüz bine yakın me
mur perişan bir durumda bulunmaktadır. Sa
yın Başbakanın sözlerinde sadre şifa veren bir 
husus yoktur. 

Gelir Bütçesi raportörleri çok haklı olarak, 
Devlet Memurları Kanununun psikolojik, eko
nomik ve malî yönden en kısa zamanda uygu
lanmasının zorunlu olduğunu ifade ederler. 
Zira bugüne kadar zaten yediyüz milyonluk bir 
finansmanın kanunlaştığını, iki milyar lirayı 
bulan teklif ve tasarıların de düzenlenmiş ol
duğunu belirtirler. Kanaatimiz odur ki, Hükü
met arzu ettiğinde bütçe imkânlarını da kaale 
almadan arzu ettiği hususu gerçekleştirmekten 
geri kalmıyor. 

Misal Askerî Personel Kanunu. Hükümetin 
Askerî Personel Kanununu çıkarmasında isabet 
gördüğümü kaydederken, aynı hassasiyeti si
vil personel için de göstermesinin mutlak bir 
zaruret olduğu inancını belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, lütfen toparla
yınız. 

İSMET KAPISIZ (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, maruzatıma son ver
meden önce bir hususu daha belirtmeme müsaa
delerinizi istirham edeceğim, özel idare ve be
lediye personelinin % 15 nin avanstan istifade 
etmelerini temin için muhtelif teklifler, aidol-
dukları komisyonlarda gayet olumlu karşılan
mıştır. Kamu teşebbüsleri personelinin de 
avans kapsamına alınmasına iktidarın ve onun 
Hükümetinin hiç itibar etmediğini de müşahe
de etmekteyim. Sebebi de : Bu personelin faz
la mesaisi ile senede iki defa ikramiye almış 
olmasıdır. Pek çok şikâyetlere sebebolan ve 
gayri ciddî tutum ve davranışlarla dağıtımın
da büyük bir adaletsizlik olan fazla mesai, ek 
görev ve ikramiyelerin kaldırılması, onun yeri
ne % 15 avanstan istifade ettirilmeleri en ha
lisane temennimdir. 

Sayın Hükümetten istirham ediyorum : Bu 
mevzuda sarih bir beyanda bulunsun, önce özel 
idare ve belediye personeli % 15 avanstan is
tifade edecekler mi? Bu husus kamu teşebbüs
leri memurları için de aynen düşünülüyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, burada sözlerime son 
verir, muhterem heyetinize saygılarımı arz ede
rim. 

3. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Doğu 
illerinde devam eden şiddetli kış sebebiyle beliren 
hayvan yemi sıkıntısını önlemek için gerekli ted
birlerin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Van Milletvekili Sayın Salih 
Yıldız. Doğudaki şiddetli kış sebebiyle bilhas
sa ilerisi için tehlike arz eden hayvan yemi sı
kıntısı ile ilgili olarak gündem dışı söz iste
mişsiniz, lütfen beş dakikayı geçmemek üzere 
buyurun Sayın Salih Yıldız. 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; hüküm sürmekte olan 
şiddetli kış sebebiyle ve geçimlerini hayvan
cılıktan temin eden bölgelerde karşımıza çıkan 
ve son derecede ciddiyet arz eden durumu 
huzurlarınıza getirmek, dolayısiyle ilgililerin 
dikkatlerini çekmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, Yurdumuzun hemen 
hemen bütün kesimlerinde kara kışın şiddetle 
devam ettiği yüksek malumlarınızdır. Tahmin
lere nazaran, bir süre daha hava şartlarında 
bir düzelme olmıyacağı, bilâkis karakışın şid-
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detini artıracağı, Doğu bölgelerinde hava sıcak
lıklarında düşme olacağı ifade edilmektedir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünden verilen 
bilgilere göre de, birçok yollar kar sebebiyle 
trafiğe kapalıdır. Kapalı olduğu ifade edilen 
yollar, kış programına dâhil yollar olup prog
ram dışı kapalı yerler esasen sayılmamakta
dır. 

Geçimlerini hayvancılıktan temin eden böl
gelerde yem sıkıntısı başlamak üzeredir. Za
manında, ilgililerce gereken tedbirler alınma
dığı takdirde yemsizlik yüzünden hayvanlarda 
büyük ölçüde zayiat olacaktır. Bu, kaçınıl
maz bir sonuçtur. 

Nitekim, bu hususta doğruluğuna yüzdeyüz 
inandığım seçim bölgem olan Van'dan aldı
ğım telgraflar mevcuttur. Bu telgraflarda, yol
ların kapalı olması sebebiyle bir yerden di
ğer yere yem naklinin imkânsız hale geldiği 
belirtilmektedir. îlin ilçelerle irtibatı bir öl
çüde imkânsız hale geldiği gibi, bütün nahiye
lerin ilçelerle irtibatları tamamen kesilmiştir. 
Hele köyden köye yem nakli ve yardımlaş
ma imkânları tamamen ortadan kalkmıştır. 

Bu sebeplerle Sayın Hükümetten talebetti-
ğim tedbirler meyanında bilhassa : 

1. Mahallî idare âmirlerinin hayvan ye
mi üzerinde dikkatle durmalarını, mevcut yem 
stoklarımı imkân nisbetinde tesbit ederek Hü
kümete bildirmelerini, 

2. Keza mahallî idare âmirlerinin büyük 
gayret göstererek kapalı yolları açmaya çalış
malarını, 

3. Böylece, kalkınma gayretlerimiz ve he
saplarımız içinde önemi muhtelif vesilelerle 
belirtilen hayvancılığımızın karşı karşıya bu
lunduğu büyük tehlikeden kurtarılmasını bek
lemekteyiz. Tecrübeyle sabit olduğu üzere, şid
detli kışların hüküm sürdüğü yıllarda tedbir
sizlik yüzünden her türlü tahminleri aşan 
derecede hayvan zayiâtiyîe karşı karşıya ka
lınmıştır. 

Bu hususu, sözlerimin başında da belirtti
ğim gibi, arz etmedi ve ilgililerin dikkatini çek
mek için söz almış bulunuyorum. Saygılarımı su
narım. 

4. — Geçici Komisyon Başkanlığının, gün
demde bulunan «Umumi hayata müessir âfet
ler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 

yardımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının» Geçici 
Komisyona geriv er ilmesine dair tezkeresi. 
(3/846,1/231) 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel Baş
kanlığın bâzı sunuşlan olacaktır. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
kanun tasarısı Geçici Komisyon tarafından 
geri istenmektedir, önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler arasında bulunan «Umumi hayata 
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbir
lerle yapılacak yardımlara dair 15 . 5 . 1959 
gün ve 7269 sayılı Kanunun bası maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki (kanun tasarısının» Ge
çici Komisyonumuza geriverilmesini saygıla
rımla arz ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Tasarının Komisyona gerive
rilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Köy İşleri Komisyonu Başkanlığının, 
•Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, evi ol-
mıyan vatandaşlara ev yeri verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin, Konut kanunu tasarısı ile 
Arsa Ofisi kanunu tasarısını görüşmek üzere 
kurulmuş olan Geçici Komisyona havalesine ve 
bu komisyona Köy İşleri Komisyonundan da üç 
üyenin gönderilmesine dair tezkeresi. (3/845, 

•2/365, 1/266) 

BAŞKAN — Köy işleri Komisyonu Başkanı 
Sayın Şerafettin Paker de bir önerge ile, evvel
ce Konut kanunu tasarısı ve Arsa Ofisi kanunu 
tasarısını görüşmek üzere teşkil edilmiş olan 
Geçici Komisyona Konya Milletvekili Sayın Na
zif Kurucu'nun, evi olmıyan vatandaşlara ev 
yeri verilmesi hakkındaki kanun teklifinin de 
havalesini teklif etmektedir, önergelerini oku
tuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, evi ol-

mıyan köylü vatandaşlara ev yeri verilmesi hak
kındaki kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilci
lerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşül
dü : 

Konut kanunu tasarısını ve Arsa Ofisi kanu
nu tasarısı ile Konya Milletvekili Fakih öz-
fakih ve 13 arkadaşının Konut kanunu teklif
lerini görüşmek üzere Genel Kurulun 20.11.1967 
tarihli toplantısında kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyonda; mahiyet itibariyle aynı durum
da olan, mezkûr kanun teklifinin de görüşül
mesinin uygun olacağına ve muamelenin tekem
mülü için, keyfiyetin Genel Kurula takdim edil
mesine Komisyonumuzca karar verilmiş olduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Köy işleri Koimsyonu Başkanı 
Sakarya 

Şerafettin Paker 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi iki kade
mede mütalâa etmek lâzım. Evvelâ önergeyi 
oyunuza arz ediyorum. Yani, Sayın Nazif Ku
rucu tarafından yapılan kanun teklifinin de ev
velce teşkil edilen Konut kanunu tasarısı ile 
Arsa Ofisi kanunu tasarısının tetkik etmekle gö
revli Geçici Komisyona havalesi hususunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ancak, mezkûr kanun teklifi Köy işleri, içiş
leri ve Plân komisyonlarına havale edilmiş olup 
evvelce kurulan Geçici Komisyonda Köy işleri 
Komisyonu temsil edilmemiş olduğundan Geçici 
Komisyona Köy işleri Komisyonundan alınacak 
3 üyenin ithali hususunda bir karar ittihazı ge
rekmektedir. 

Geçici Komisyona Köy işleri Komisyonun
dan da 3 üye alınması hususunu tasvibinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye kıyılariyle ilgili kanun tek
lifinin gündeme alınmasına dair önergesi ile İç
işleri Komisyonu Başkanlığının, adı geçen tek
lifin İmar Kanununu görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havalesi ve bu komisyona Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonundan da beş üye 
alınması hakkında önergesi. (4/284, 4/285, 
2/461, 1/225) 

29 . 1 . 1968 O : 1 
BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Kemal 

Sarıibrahimoğlu halen komisyon gündeminde 
bulunan bir kanun teklifinin Millet Meclisi gün
demine alınmasını istiyor, önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'nin ılık denizlerle çevrili uzun sahil 
şeritlerine sahip bir memleket olduğu herkesin 
malûmudur. Bu sahillerin ve bu sahillerdeki 
baha biçilmez turistik ve tabiî güzellilkere sahip 
sahil şeritlerinin yağma edilmekte olduğu inkârı 
imkânsız bir gerçektir. Bu yağma ve resmî ku
ruluşların Hazineye ait sahil şehirlerini kamping 
kurma ve tesisler vücuda getirmek suretiyle iş
gale devam etmesi geniş halk kütlelerine denizi 
kapamakta, denizden, kumdan, güneşten ve 
havadan halkın istifadesini imkânsız hâle sok
maktadır. Bu hal, havanın, denizin, kumun ve 
güneşin âmme malı ve hattâ tüm insanlığın 
faydalanması gereken, «hükümranlık haklarına 
riayet şartiyle» nimetler cümlesinden bulunduğu 
gerçeğine ve tabiî hukuk kaidesine aykırıdır. 

Turistik gelişmeye engel olduğu kadar, halk 
sağlığına zararlı ve yurt savunması bakımından 
da muhataralı bu yağma ve yerli yersiz ve 
plânsız ve programsız işgallere son verilmesi 
maksadını taşıyan «Sahiller hakkındaki kanun 
teklifim» 2 . 3 . 1967 gününden beri içişleri Ka-
misyonunda bekletilmektedir. 

26 . 1 . 1968 tarihli oturumda da 6785 sayılı 
imar Kanununda yapılması gereken değişiklik
leri görüşmek üzere kurulmuş bulunan Komis
yona havalesine dair bir tezkere okunmuştur. 
Bu suretle sahil yağmasını önlemeye matuf ve 
kesin çözüm yolu getirmekte olan teklifim bir
çok hükümler ve meselelerle ilgili, Geçici Komis
yonda gerçek mânası ve felsefesi içinde görüşü-
lememek ve belki de aylarca ve senelerce ele 
alnıamamak durumu ile karşı karşıya bırakılmış
tır. 

içtüzüğün 36 ncı maddesine göre komisyon
lar kendilerine muhavel işleri bir buçuk ay 
içinde görüşüp Meclise sevk etmek zorundadır
lar. Aksi halde teklif sahibi teklifin doğrudan 
doğruya Heyeti Umumiyede görüşülmesini ta
lep hakkını elde eder. Bu hükme istinaden «Sa
hiller hakkındaki kanun teklifimin» doğrudan 
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doğruya Millet Meclisinde görüşülmesi için ge
reğini saygı ile arz ederim. 

26 . 1 . 1968 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — önergenizi izah için buyurun. 

Sayın Kodamanoğlu, siz önerge lehinde mi 
söz istiyorsunuz?. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Evet. 

KEMAL SAPJİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım. Hükümetlerin, nasılsa 
milletvekillleri tarafından verilmiş bulunan tek
liflerin kanunlaşmasına allerji duyuyorlar de-
miyeyim ama, bir lâkaydi içinde oldukları gö
rülmektedir ve bu bir gerçektir. Maalesef ba-
zan ve o da bâzı iktidar milletvekillerinin ka
nun tekliflerine münhasır olmak üzere Heye
ti Umumiyeye kadar gelebilen nadir teklifler 
olabilmektedir. Diğerleri umumiyetle komis
yonlarda uyutulmakta ve unutulmaktadır. 

işte bizim sahiller hakkında kesin çözüm 
yolu getiren kanun teklifimiz de aylardan beri, 
bir seneye varan bir zamandan beri, yani 
2 . 3 . 1967 gününden bu yana içişleri Komis
yonunda ııyutulmuştur. 26 . 1 . 1968 günü bir 
önerge okunmuş, önceden muttali olmadığımız 
bu Önergenin okunmasından sonra derhal ilgi
li olduğu bildirilen 6785 sayılı imar Kanununun 
tadili ile ilgili tasarı ve teklifler komisyonun
da tetkiki kabul edilmiştir. Tarafımızdan gö
rülmüştür ki, 3 madde halinde İmar Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren bu tasarı ile 
teklifimizin hemen hemen hiç ilgisi yok dene
bilecek kadar ilgisizdir. Bu durum, Komisyon 
Reisi Saym Ord;. Prof. Ali Esat Birol'un büyük 
iyi niyetine emin olmakla beraber, bir zühulün 
veyahut da bir geciktirme kasdının mevcudi
yetine bizi inandırmıştır. Kendisine mahsus bir 
prensip, kendisine mahsus bir hukuk felsefesi 
içinde yağma edilen, fuzulen işgal edilen sahil
lerin yağmasını ve fuzuli işgalini kesin şekilde 
önleyici hükümler getiren bir teklifin, İmar 
Kanunu gibi bir kanunun sahillerle ilgili olmı-
yan hükümlerinin tadili ile ilgili bir tasarı ile 
birleştirilmesini biz sadece o kesin çözüm yo
lu getiren teklifimizin uyutulması maksadına ma
tuf olarak kabul etmek zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu sebeple biz 
bu önergeyi vermiş bulunmaktayız, içtüzüğün 
36 ncı maddesi, birbuçuk ay zarfında komisyon
lar kendilerine muhavvel işleri görüşürler, He
yeti Umumiyeye sevk ederler, der. Eğer bu 
birbuçuk ay içinde Heyeti Umumiyeye sevk mu
amelesi tamamlanmamış ise, ilgili milletvekili 
teklifin doğrudan doğruya Mecliste görüşülme
sini istiyebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin malûmu
dur; senelerden beri, bilhassa şu iki - üç sene
den beri, içtüzük hükümleri, hattâ açık Anaya
sa hükümleri geçende burada bilmünasebe arz 
etmiştim, bilhassa denetleme hakkı ile ilgili bir 
önerge münasebetiyle burada arz etmiştim, pek 
ehemmiyet verilmemekte ve kaale alınmamakta
dır. Halbuki bizi burada meşru kılan temel 
prensipler, temel hükümlerdir bunlar. Bir he
yet ki, kendi yaptığı kurallara, kendi tanzim 
ettiği esaslara riayet etmez; o heyetin o kural
lara başkaları tarafından uyulmasını istemek 
hakkı mevcudolamaz. Biz meşruiyetimizin te
mellerine yönelen birtakım tahribedici iddia
lara ve isnatlara bilerek veya bilmiyerek mu
cip sebep hazırlamaktayız, içtüzüklere riayet 
etmek, içtüzük hükümlerini yerine getirmek zo
rundayız. Anayasa hükümlerini yerine getirmek 
zorundayız. Yoksa hikmeti vücudumuz üzerin
de haklı münakaşalar karşısında sinirlenmenin 
hiçbir faydası olmaz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye sahilleri
nin yağma edilmekte olduğu Mimarlar Odası 
tarafından gerek geçen seneki 11 nci ve ge
rekse bu seneki 12 nci Genel Kurul toplantı
larında acı acı ifade edildi. «Dünya» gazete
sinde Sayın Falih Rıfkı Atay'ın, «Barış Dünyası»! 
nda Ahmet Başar'ın, «Yön»ı de Fakir Baykurt'-
an çeşitli zamanlarda yazıları çıkmıştır. Yine 
okuyucu mektuplarında sahil yağmalarım an
latan acı acı birçok feryatları görmekteyiz. 

28.1.1968 tarihli «Hürriyet>x gazetesindeki 
okuyucu mektubu Moda sahilleriyle ilgili ve es
ki D.P. mensuplarından Necmi tnanç ve arka
daşlarının isminden de bahisle acı acı Moda sa
hillerinin kirletildiği ve yağma edildiği ifade 
edilmektedir. Gün geçmez ki, bu sahil yağması, 
zabıt ve işgaliyle ilgili haberler çıkmasın, 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye, geniş sahil 
şeridi olan mutlu ülkelerden biridir. Umumiyet-
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le ılık denizler, geniş kumluklar, tabiî manzara
lar ve deniz avcılığına müsait denişi ile Tür
kiye bir turizm cenneti olabilir Bugün İtal
ya'nın, bizden çok çok geri idareler yüzünden 
Avrupa'dan çok geri kalmış olan İspanya'nın 
birkaç yıl içinde suretle ileri Batı ülkeleri aya
rında bir kalkınma imkânına kavuştuğunu 
gözlerimizle görmüş bulunmaktayız. Bu, büyük 
ölçüde, turizm ve turizm sanayiini geliştirme 
sayesinde mümkün olabilmiştir. Biz hem 300 
bin dolar gibi küçük bir meblâğı Lüksem-
burg Devletinden borç almak durumuna düşen 
bir Devletiz, hem de milyarlar getirmesi müm
kün olan tabiat parçalarımızı yağma ettir
mekteyiz, zabt ve işgaline müsamaha ve müsa
ade etmekteyiz. Buna maalesef resmî ve özel 
kuruluşların, özellikle katma bütçeli dairelerin 
gayretleri de inzimam etmektedir. Ama bu 
ters yönde olmaktadır. Maalesef belediyeler 
de olumlu bir şekilde değil, maalesef tersine 
ve olumsuz şekilde bu işgallere vasıta olmak
tadır. 

Bir yazılı soruma Hükümet üyelerinin ver
diği cevaptan öğrendiğime göre 1955 yılından 
bugüne kadar genel ve katma bütçeli daireler 
158 kamping yapmışlar ve yatak adedi 29 bini 
geçmektedir. Yine 1955 yılından plânlı döne
me geçinceye kadar yedi sene zarfında Maliye 
Hazinesi 43 parçada 334 dönüm araziyle 95 par
çada 64 226 metrekare arsayı, sahil şeridini sat
mışlar arkadaşlar. Değil satmak, biz işgal edil
memiş, şahıslar üzerine tescil edilmemiş olan
ları süratle Devlet adına tescil ve tesbit et
mek durumundayız, işgalleri önlemek duru
mundayız. Halbuki satışlar devam etmek
tedir ve bu o hale gelmiştir ki, artık, Yüksek 
Plânlama Kurulu, genel ve katma bütçeli 
dairelerin kamping kurmalarını, hele hele bun
lara kendi resmî bütçelerinden yardım yapıl
masını öngören yasaklar getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek mülkî, gerek
se askerî idarelerin en güzel turistik tesisleri 
yapmaya müsaidolan sahaları işgal etmiş, hat
tâ tahribetmiş olduğunu hepiniz yözlerinizle 
görmüş bulunmaktasınız. Bu acı tahribe ve 
fuzuli denebilecek şekilde hemen hemen hiç 
karşılığında işgallere son vermek gerekmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği ve 
takdir edeceği üzere deniz, hava, kum ve gü-
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| zel manzara, avcılık imkânları halk sağlığı 
I için son derece lüzumlu ve faydalıdır, turizm 
j için faydalıdır. Sahillerin Devlet deneti

minde ve kontrolünde âmmenin mülkü olmar 
sı, yurt savunması bakımından da, zaruri ve 
faydalıdır. Hattâ geçende bir tarihî eser ka-
gakçılılı münasebetiyle burada arz etmiştim; 
tarihî eser kaçıran yuvalardan birisi de kam
ping kuruyoruz diye gelip 99 sene müddetle 
ve saire ile sahilleri işgal eden birtakım ya
bancı ve özel kuruluşlar olduğunu ifade etmiş
tim. 

Muhterem arkadaşlarım, sahillerine sahibol-
' mıyan, kontrol altında bulundurmıyan devletler 
evinin dış kapısını kontrol altında bulundu-
ramıyan, anahtarı başkalarında olan ailelere 
benzerler ve ergeç bunun büyük zararlarını 
görürler. Sonra arkadaşlar, bu güzel denizler, 
güzel göller, kıyılar, koruluklar beşeriyetin ve 
atalarımızın bize birer vediasıdır. Bunları hüs-
nüistimal etmek, zabttan, işgalden, tahripten, 
çarçur edilmekten korumak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, atalarının ve beşe
riyetin vediası olan güzelim coğrafya parça
larını çarçur eden, tahribeden, tahribedimesine 
göz yuman ve ondan gereği gibi istifade etme
sini ve beşeriyeti faydalandırmasını bilmiyen 
milletlerin felâketlerini tarihlerde okumak 
mümkündür ve tarihler böyle milletlerin fe
lâketleri üzerine yazılmış ve bina edilmiştir. 
Allah Türk Milletini böyle felâketlerden ko
rusun. 

İslâm hukukunda üç şey âmme malıdır ar
kadaşlar : Su, ot ve ateş. Mecelle de aynı hük
mü aşağı - yukarı aynı kelimelerle getirmiştir. 
Roma ve bugünkü medenî Avrupa hukukunda 
hattâ Türk hukukunda sahiller, sahil şeritleri, 
denizler ve göller âmmenin mülküdür ve bugün 
yapılan satışlar dahi makbul ve muteber de
ğildir, Türk hukukuna göre. Sayın Profesör 
İsmet Sungur Bey yaptığı bir açıklamada, 
tabiî olarak, bir tahsis gereği değil, tabiî ve 
mahiyetleri icabı âmme mülkü olan bu sahil
lerin ve şeritlerinin özel şahıslar tarafından ta
sarrufunun, Maliye ve Hazine tarafından sa
tışının caiz olmadığını, muteber ve makbul ol
madığını tesbit etmektedir. Gerek Anayasanın 
10, 36, 130 ncu ve Medeni Kanunun da 640 ncı 
maddesini arkadaşımın iyi okumasını tavsiye 

I ederim. Arkadaşlar, bu maddeler ve bu saydı-
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ğım nimetlerin beşerin istifadesine muhasses I 
tabiî servetler olduğunu da nazara aldığımız 
takdirde bu hükmü doğrulamak, bu hükme 
doğrudur demek zarureti vardır. Anayasayı 
lâfzına ve ruhuna nüfuz ederek okumanızı 
tavsiye ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; halkın ve mille
tin sağlığına, Devlet güvenliğine ve beşeriye
tin vedia olarak bize terk etmiş olduğu servet
lere iyi niyetle mukayyedolmak zorundayız. 
Bu, parti marti meselesi de değildir. Eğer bu
nu iktidar partisi olarak gözetmemekte devam 
ederseniz büyük vebal altındasınız, işte bu 
ihmaliniz yüzünden Tüıjkiye İşçi Partisi siz
den biraz sonra hesap soracaktır burada, Eğer 
meseleyi ihmal etmeseydiniz, getirseydiniz, bu
rada konuşsaydmız, halletseydiniz, hem bir şe
ref kazanacak, hem bir hizmet etmiş olacak, 
hem de bugün terleye terleye vermek zorunda 
olduğunuz hesaptan kurtulacaktınız. Biz olum
lu çalışma yapan, müspet bir muhalefet ola
rak size doğru yolu konuşmalarımızla gösteri
yoruz. Ama sis tersine gidiyorsanız kabahat 
bizde mi? Hiç olmazsa şu teklifimi kabul edin 
de bu iş burada bitsin ve hatalardan dönmüş 
olmanın faziletinin mükâfatını da görün. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Eroğan, önerge 
aleyhinde, buyurun. 

KADRİ EROĞAN (Sakarya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; teklif sahibi Sa
yın Sarıibrahimoğlu teklifinin Heyeti Umumi-
yede görüşülmesini sağlamak için sanki bura
da teklif hakkında umumi müzakere açılmış 
gibi teklifinin etraflıca müdafaasını yapmak 
isterken, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre 1,5 
aydan fazla beklemiş olan tasarısını Heyeti 
Umumiyeye kabul ettirmek için, eski, tecrü
beli bir parlömanter olmasına, sakin yapılı bir I 
zat olmasına rağmen içişleri Komisyonu 
uyuttu, içtüzük çiğneniyor, Anayasa ihlâl edi
liyor» gibi muazzam hâdiseler cereyan etmiş- I 
cesine vahametini tebarüz ettirmek için cüm
leler kullandı, ben şahsan üzüntü duydum. 

Muhterem arkadaşlarım; belki Meclis için
de olmıyan kimselerde acaba bu komisyonlar
da hiç mi çalışma olmuyor da içtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre bir milletvekili mecbur olmuş 
da Heyeti Umumiyeye şikâyet ediyormuş gibi 
bir intiba hâsıl olabilir. Ama hakikat odur ki, | 
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komisyonlarda hepinizin bildiği veçhile, çok 
sayıda teklif ve tasarılar mevcuttur, içişleri 
Komisyonu Başkanı olarak arz etmek isterim 
ki, faaliyete geçtiğimiz bu devre içerisinde her 
Çarşamba komisyonumuz toplanmakta ve ba-
zan 5 - 6 saat bilâfasıla devam eden mesai sarf 
etmektedir. Takdir buyurulur ki, müstacel olan 
tasarılar öne alınmıştır. Meselâ Anayasa Mah
kemesinin iptal ettiği bir karar münasebetiyle 
müstacel bir mevzu varken, elbette bâzı teklif
ler bir iki günden sonraya kalabiliyor. Bu tek
lif de 6785 sayılı imar Kanunu tadilâtı tasarısı 
ile ilgili görülmüş ve o kanunun arz ettiği müs
taceliyet nazarı itibara alınarak geçici bir 
komisyon kurulmuş ve bu komisyon faa
liyete geçmiştir. Bendeniz de o komisyonun söz
cüsü bulunuyorum, iki toplantı yaptık, 18 nci 
maddeye kadar geldik. Bu arkadaşımızın tek
lifi gibi daha birkaç muhterem milletvekilinin 
teklifi vardır, onları da birleştirmek zarureti 
görülmüştür. Binaenaleyh bu teklifin de kurul
muş olan geçici Komisyona havalesini zaruri 
görmekteyiz. Beyefendiyle bir noktada birleş
mek lâzım, hakikaten diğer tasarı ve teklifler
de de aynı şekilde sahiplerin korunması derpiş 
edilmiştir. 

Hulâsa olarak arz etmek isterim ki, komis
yonumuzda bu teklif, anateklif olan tasarı ve 
diğer tekliflerin görüşülmesi için kurulması 
düşünülen geçici komisyonun kurulmasına in
tizar edilmiş ve o intizardır ki, bu kısa gecik
meyi yapmıştır. Bu teklifin geçici imar Komis
yonuna havale edilmesi kanısındayız. Bu mak
satla bir önerge takdim ediyorum ve sözlerimi 
bitirirken şu hususu tekrar ilâve etmek zarure
tini duyuyorum ki, en küçük hâdiselerde bir 
Anayasa ihlâli keyfiyeti ve hususu varmış gibi 
işi bambaşka bir istikamete sevk etmekte hiçbir 
zaman ne Yüce Parlâmentonun, ne Türk efkârı 
umumiyesinin bir faydası vardır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, önerge 
lehinde buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bendeniz başlan
gıçta Sayın Sarıibrahimoğlu'nun önergesini kı
saca desteklemek için söz almıştım, mâruzâtı
mı bu noktaya tahsis ve inhisar ettirecektim, 
fakat değerli Komisyon Başkanımızın izahatı 
bütün ümitlerimin hilâfına bizi tatmin etmek 
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şöyle dursun, bilâkis ısrar etmekte büyük fay
dalar olduğunu gösteren birtakım mucip sebep
lerle dolu oldu. 

Arkadaşımız buyuruyorlar ki, konunun esa
sına geçmişiz gibi arkadaşımız izahatta bulundu. 
Değerli arkadaşlarım; bir meselenin Meclise ni-
yabeten bir başka komisyon tarafından tekâmül 
ettirilip müzakeresine mahal olmaksızın günde
me alınması gibi önemli bir işlemi sağlıyabilmek 
için getirilen teklifin mahiyet ve değerini ariz 
ve amik izah etmekte mecburiyet vardır. Bina
enaleyh arkadaşımız vazifesini yapmıştır. 

Değerli Komisyon Başkanımız buyuruyor
lar ki, Meclis dışında olanlar bu konuşmalar
dan sanacaklar ki, sanki hiç çalışmıyoruz da 
onun için mecbur olunmuş... Aziz arkadaşla
rım; bendeniz tekrar ısrar ile iddia ediyorum, 
gerektiği gibi çalışamamaktadır. Bunun en gü* 
zel delili; daha üç - dört gün evvel Meclis Rei
simiz Sayın Bozbeyli'nin imzası ile bütün ko
misyon başkanlıklarına. ve başkanlarımız eli ile 
de komisyon üyelerine, toplantıların yapılama-
dığmdan, daha sık ve daha sürekli çalışmaların 
gerektiğinden bahsedilen bir yazının gelmiş ol
masıdır. Demek oluyor ki,.bu iddia sadece Sayın 
Sarıibrahimoğlu'nun iddiası olmaktan çıkmış, 
Yüce Meclisin değerli Riyaseti tarafından da 
takdir edilmiş bir ihtiyaç halinde bir başka ted
bire raptedilmiştir. Binaenaleyh gerektiği ka
dar çalışılamadığı açıktır. 

Aziz arkadaşlarım; hiç şüphesiz komisyon
ları daima toplamak ve sürekli çalıştırmakta 
muhalif, muvafık hepimizin vazifesi vardır; 
fakat takdir buyurursunuz ki, komisyonlarda 
çoğunluk iktidar partisinindir. Demek ki, bir 
tek muhalefet milletvekili gelmese dahi iktidar 
partisine mensup arkadaşlarımız komisyona 
gereği gibi devam etseler komisyonu toplamak 
mümkündür, çalıştırmak mümkündür, kararlar 
almak mümkündür. Binaenaleyh, imkânı ve ik
tidarı ellerinde olan bir Parti G-rupunun ve ona 
mensup komisyon başkanlarının mazeret beyan
larını kabul etmek imkânı yoktur. 

Yine Sayın Komisyon Başkanımız buyur
dular ki, İçtüzük çiğneniyor, büyük şeyler olu
yor gibi, şikâyet etti.. Böyle bir durum yoktur 
demeye getirdiler. Şimdi bendeniz sarahatle 
İçtüzüğün ihlâl edildiğini size gösterebilirim. 
Bu hususla ilgili 36 ncı maddeyi okuyorum, 
diyor ki, bu madde : 

I «Encümenlere muhavvel bir lâyiha veya 
teklif havalesi gününden nihayet 1,5 ay içinde 
Heyeti Umumiyeye gönderilmek lâzımdır. Eğer 
Encümen bu müddette müzakereyi neticelendi-
remezse esbabı mucibesini Heyeti Umumiyeye 
bildirir.» 

Aziz arkadaşlarım; bu kadar sarih bir içtü
zük hükmü varken ve bu komisyon neden bu va
zifeyi zamanında göremediğini Yüce Heyetimi
ze bildirmemişken bir içtüzük maddesi ihlâli 
içinde bulunduğumuz kabul edilmek lâzımdır ve 
filhakika ihlâlde bulunulmaktadır. 

Şimdi aynı maddenin içtüzüğümüzün müd
det meselesine ne derece ehemmiyet verdiğini 
ifadeye mahsus bir diğer fıkrasını arz edeyim. 

I Diyor ki, sonuncu fıkra; «Bir encümen tarafın
dan diğerine muhavvel mesele 10 gün zarfında 
başarılmak ve kabil olamaz ise esbabı mucibe-
si bildirilmek muktazidir.» Aynen okuduğum 
için Osmanlıca terimler bol geçiyor, özür dile
rim. O halde aziz arkadaşlarım; açıkça görül
mektedir ki, içtüzük, ikinci komisyonu daha 
belli süre içerisinde, hattâ birinci komisyonun 
vazife görmesini engellemiyecek kadar dar bir 
süre içinde vazife görmeye mecbur kılmıştır. 

I Şimdi bendeniz Sayın Komisyon Başkanının 
sözlerini senet bileceğim. Teklifin Geçici Ko
misyona havalesini istediler, verelim ve bugün
den itibaren bekliyelim, bakalım Yüce Meclise 
ne zaman gelecek? Ümidederim ki, bir defa da-

I ha şikâyete imkân olmıyacak şekilde mesele 
I halledilmiş olsun. 
I Aziz arkadaşlarım, komisyonlar hiç toplan-
I mıyor, hiç çalışmıyor gibi bir iddiada bulun

manın haksızlığını da müdrikim. Komisyon-
I 1ar zaman zaman- toplanıyorlar ve çalışıyorlar. 

Yalnız, bu imkân hâsıl olduğu zaman neyi gö-
I rüşeceğimizin takdiri hiç şüphesiz iktidar mil

letvekili arkadaşlarımızın oylan ile taayyün 
I ediyor. Bunun anlamı, demek ki, ele alınacak 
I işleri sıraya koymak yetkisi çoğunluk partisi

nin elindedir. E!.. Siz bugüne kadar gerçekten 
I yurdun ihtiyacı olan birtakım .teklif ve tasarı

ları intacedememiş, bunun yerine birtakım 
I ikinci derecede işleri getirmişseniz, bundan so-
I rumluluk bizim değil, hiç şüphesiz bu sırayı 
I yapmakta yetkili olan iktidar partisinindir. 
I Aziz arkadaşlarım, hiç şüphesiz adım başına 
I bir Anayasa ihlâlinden söz açmanın pek doğru 
| olmadığı görüşüne ben de katılıyorum. Yalnız 
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gerçekten bir Anayasa ihlâli varsa ve bunu söy
lemenin de vazife olduğu kanaatindeyim; eğer 
Anayasa ihlâli sözü bir bahane veya yanlış bir 
mütalâa ise haklı olabilir, fakat bir gerçek ise, 
doğru ise bundan söz açmak milletvekili için va
zifedir, arkadaşlarım. Şimdi size misalini arz 
edeceğim, yine Sayın Sarıibrahimoğlu'nun tek
lifi üzerinde. Şimdi elimde yine bir C. H. P. li 
milletvekilinin, 5 Eylül 196G da verilmiş ve millî 
kıyılarla ilgili bir kanun teklifi var. Muhalefet 
milletvekillerinin, Millî Eğitim Komisyonunda, 
muhtelif üniversiteler kurulmasiyle ilgili pek 
çok teklifleri var. 

Aziz arkadaşlarım, bu teklifler birkaç ay 
değil, birkaç sene değil, birkaç devredir görü
şülmemektedir. O halde, bu derece muamele ve 
itibar görmiyen teşebbüsler, milletvekillerinin 
kanun teklifinde bulunmak ve memleket ihtiyaç
larına teşriî yoldan cevap bulmak haklarını te
min eden, tesis eden Anayasa hükümlerine aykı
rı değil midir ve eğer bu böyle ise, aziz arkada
şımın bir Anayasa ihlâlinden bahsetmesi hem 
hakkı, hem de vazifesidir. 

AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — 
Anayasa Mahkemesi ne güne kalıyor? 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — A.sia 
arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesine, çoğunluk 
partisi milletvekilleri arkadaşlarımın devam
sızlığı yüzünden komisyonların toplanamaması 
ve dolayısiyle tekliflerin müzakere edilemiyerek 
bir türlü intaç edilememesi dolayısiyle, başvur
mak imkânı yoktur. Bu imkânımız kapalı oldu
ğu içindir ki, bu murakabeyi yapmakla hakiki 
vazifeli kamu oyuna, yani Türk Milletine bu ih
mali şikâyet ediyoruz. Binaenaleyh, değerli ar
kadaşlarım, Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın... 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Gelin bakm 
komisyonlara, kimler geliyor, kimler gelmi
yor... 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bu
nun muhasebesini yapmaya hazırız. Bakın lis
telerinize, size bir defa daha arz ettim, komis
yonlarda çoğunluk iktidar partisi milletvekil-
lerinindir, bir tane dahi muhalefet milletvekili 
gelmese yine de çoğunluk milletvekilleri gelir
se komisyon toplanır, sonuçlar alınabilir. O 
halde imkân ve iktidar elinizdedir, kabahati bi-
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ze yıkmaya hakkınız yoktur. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, siz Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun önergesi üzerinde 
ve onun lehinde söz istediniz. Sözlerinizin bura
ya kadar olan kısmını. tamamen İçişleri Komis
yonu Başkanı Sayın Eroğan'ın beyanlarına ce-
vabolnıak usare kullandınız. Vaktiniz daralmış
tır, önerge üzerinde beyanda bulunun, efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, hiç şüphesiz ihtarınıza uymayı 
vazife sayarım. 

CELÂL HURİ KOÇ (Kars) — Mesuliyet 
duygusu yok kL. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bu 
mesuliyet dnygızsu sizde olduğundan çok fazla 
bizd^ vardır,.. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, mü
dahale etmeyin. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ne 
var ki, «Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın teklifi
nin yerine getirilmesine mahal yoktur, komis-
yona havalesi uygundur», tarzında Komisyon 
Başkanı arkadaşımın mütalâalarının değeri 
üzerinde konuşmamı teksif etmeliyim ki, ikna 
gücü varsa meydana çıksı.n, ikna gücü yoksa, 
Başkanın bu. raütalâasma itibar edilmiyefek ar
kadaşımızın teklifi üzerinde teemmül edelim ve 
gündeme alalım. 

FAHRİ tmRA.ÖIZOĞLU (Uşak) — Bırakın 
da Meclis rahat rahat çalışsın. 

NASMt ÖZOĞUL (Edirne) — Bırakın da şu 
İstiklâl. Madalvaıı Kanununu çıkaralım. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, Meclisin kolay çalışmasını isti-
yen arkadaşlarımızın, önce millî iradenin tecel
lisinde birtakım kendilerine uygun değiştirme
ler yapmak yerine, böyle hizmetlere yer verme
leri gerekir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Oyu muhalefet alacak, milletvekillerini siz 
alacaksınız, buna çalışmak denmez. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, istirham 
ediyorum sise yapılan müdahalelere cevap ver
meyin. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanın ikazma uyarak arz ediyorum, bu 
teklif son derece değerlidir, gecikmesi birtakım 
zararlarına sebeblocaktır. Esasen muhalefet 
şimdiye kadar sabretmesini bilmiştir, artık ik-
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tidarın bu tasarıyı ele almak gibi bir niyeti ol
madığı anlaşılmıştır. Binaenaleyh, Yüce Mec
lis bunu gündeme alarak hem bir ihtiyaca teşriî 
cevap bulmalı, hem de bunu yapanlara bir ihtar 
mahiyetinde ikazda bulunmalıdır. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN" — Sayın îhsan Ataöv, buyurun, 
önerge aleyhinde. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar, Meclisimiz açılalı şu 
anda 1 saat 35 dakika olmuştur. 

ÎSMET KAPISIZ (Konya) — 1 saat 36 da
kika. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu 1,5 saat
lik zaman içerisinde usuli müzakereler devam 
etmektedir. Yani, Anayasaya göre bütün müza
kerelerden önce yapılması iddia edilen ve mu
halefet tarafından devamlı şekilde savunulan 
fikir; bu suretle Yüce Başkanın yerinde, haklı 
bir tatbikatı ile yeni bir safhaya girmiştir. 
Anayasa hükmü olan 89 ncu maddenin tatbikin
de usuli müzakerelerin gensorulardan evvel bir 
esasa bağlanması bu suretle tatbik edilmiş ve 
Yüce Başkan bu Anayasa ve İçtüzük tatbikatını 
bihakkin yerinde kullanmıştır, 1,5 saatin isra
fında Riyaset Divanının bu yönden her hangi 
bir kusuru yoktur. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Usul 
meselesi değildir, gündem meselesidir. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Efendim, 
gündem meselesi üzerinde müzakere böyle ya
pılmaz, bunu ben öğretmek istemem, arkadaşla
rımın bunu biraz öğrenmeleri lâzım, estki mebus
tur bir kısmı. Gündem meselesi üzerindeki mü
zakereler başkadır, usuli müzakereler başkadır. 
Usuli müzakere olduğu içindir ki, iki lehte, iki 
aleyhte konuşuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi buraya çıkan 
önerge sahibi arkadaşımız, bu kanun teklifi
nin komisyonda müddeti içinde görüşülemedi-
ğini, hemen Umumi Heyete gelip görüşülmesi 
gerektiğini, zira memleketin sahillerinin bir 
yağmaya tabi tutulduğunu, bu yağma düzenine 
bir son vermek için de, bu kanunun çıkması ge
rektiğini iddia eder. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin sahilleri, coğrafya
nın ortaya koyduğu fizikî yapısı, dünyanın te
şekkülünden beri aynı sahillerdir. Bu sahillerde 
iktidarlar nöbet değiştirmiş ve herkes bu sahil

leri görmüş, bunların, memleketimizin millî hu
dutları içerisinde topraklar olduğunu kabul et
miştir. Fakat iki senedir, yani A. P. iktidara 
geçtikten sonra sahiller yağmaya tabi tutul
muştur. Yani A. P. muhalefete göre yağma dü
zenini tesis etmiştir... Bu, saçma, sakîm bir ifti
radır. A. P. Türkiye'de yağma düzenine son ver
miş, kanun ve hukuk devletini tesis etmiştir. Zi
ra, Türkiye'nin sahillerinde eğer kullanılan yer
ler varsa, bu, Türkiye'nin turistik değerinin, 
A. P. iktidara geçtikten sonra daha çok anlaşıl
ması ve o ölü bölgeleri memleket millî gelirini 
artırıcı değerlendirmeye tâbi tutmasmdandır. 
Yâni tapusu olanlar, tapusu olan yere tesisler 
kurmaktadır; zilyedi olanlar, zilyedinde olduğu 
yerleri zilyed hudutları ipinde değerlendirmek
tedirler ; Hazinenin olan yerler, eğer çok büyük 
turistik bir imkân sağlıyorsa, yine mer'i kanun
lar çerçevesi içerisinde memleket turizmine de
ğerli hale getirilmektedir. Bu yağma değil, bu, 
memleket millî gelirini artırıcı, Türkiye'nin kal
kınmasına yeni şeyler katıcı çok önemli faali
yetlerdir. Ama, Türkiye'nin kalkınmasını, Tür
kiye'nin millî gelirinin artırılmasını, Türkiye'
ye büyük hizmetler yapıldığını takdir etmesini 
bilmiyenler bunu yağma düzeni olarak kabul 
ederler, çünkü onlar hayatları boyunca yağma 
ile meydana gelmiş, yağma ile büyümüş, yağma
nın içerisinde bulunan insanlardır. 

Şimdi, kürsüye geliyor muhalefet, diyor ki; 
«Efendim, iktidarsınız, çoğunluktasınız, komis
yonların hepsinde siz çoksunuz». Bütün komis
yonlarda yarıdan bir fazlayız, doğrudur. Yarı
dan bir fazla çoğunluğumuz vardır. «Çoksunuz, 
bunu çıkarmanız lâzım, iktidarsınız, millî irade
siniz, haydi çıkarın» diyor. Peki neden milletin 
istediği kanunları çıkarmaya başladığımız za
man; çoksunuz bunu çıkarın, demiyorsunuz da, 
Anayasanın kaçamalk maddelerine sığınıyor, ona 
da gücünüz yetmediği zaman salonu boşaltıp beş 
kişi ayağa kalkıp da Meclisi engelliyorsunuz? 
Neden? Yani çoğunlukla millet nef'ine çıkacak 
kanunları çıkacağı zaman bizim çoğunluğumu
zun değeri yok, sizin arzuladığınız şeyler çıka
cağı zaman çoğunluksunuz, çıkarın... Siz ne gü
ne oturuyorsunuz burada? Milletin kesesine 
elinizi atacaksınız, alacaksınız, hiçbir sorumlu
luk taşımıyacaksınız, öyle mi? Sanıyor musu
nuz ki, millet sizi görmüyor, sanıyor musunuz ki, 
Türk Milleti sizi murakabe etmiyor. Sizin bu ha-
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reketlerinizi cezasız mı bırakacak sanıyorsunuz? I 
Bütün hareketleriniz Yüce Millet tarafından gö
rülüyor, Meclisi çalıştırmadığınız, millî iradeyi 
bir istihza şeklinde ağzınıza aldığınız, Meclis 
çoğunluğunu, işinize geldiği zaman değerlendi
rip, işinize gelmediği zaman da değerlendirme
diğiniz millet tarafından görülüyor. Her zaman 
bunun cezasını bu millet size verecektir. 

Efendim, şimdi, komisyonda bir kanun gö
rüşülememiş. 

Arkadaşlar, bu münakaşaları yaparken ev
velimize doğru bir gidelim, birbirimizden ger
çekleri hiç gizlemiyelim. Biz iki senedir iktidar
dayız, siz, bizden evvel 3,5 sene iktidar ettiniz, 
üç buçuk sene iktidar ettiğiniz zaman da bu 
Meclis aynı İçtüzük, aynı Anayasaya göre ça
lıştı, o zamanlar da bu komisyonlarda kanunlar 
vardı, o zaman millet reyi ile muhalefettiniz, 
ama koalisyon sistemleriyle iktidardaydınız. O 
koalisyon sistemleriyle iktidarda olduğunuz, ya
ni Meclis içerisinde sandalya olarak çoğunlukta 
bulunduğunuz halde bu kanunları siz 45 günde 
çıkarıyor muydunuz, komisyonda? Yani, yap
madığınız şeyleri bizim yapmamızı ısrar etmek 
ve bunda da Anayasanın arkasına sığınmanın 
mânası ne? Anayasa Mahkemesi orada duruyor, 
her şeyi oradan geçiriyorsunuz, yani muhalefet 
Anayasa Mahkemesinin sakafı altındadır. Niçin 
endişe ediyorsunuz? Burada Anayasa çiğnendi, 
şöyle oldu, diyeceğinize çıktıktan sonra Anaya
sa Mahkemesine müracaat eder düzeltirsiniz. 
Anayasa Mahkemesi de; bazan Çetin Altan'm 
dosyasındaki gibi reddeder, Hacettepe Üniver
sitesindeki gibi tasdik eder. Yani bu işler yine 
milletin gözü önünde, bunlar güzelce görülür. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi şuna gelelim : 
Bugün Meclisimizin bir gensoru müzakeresinin 
yarıda kaldığı bir gündür. Aslında bu kanu
nun niçin komisyondan geçmediği müzakere 
edilmiyor. Aslında engellemenin bir başka sis
temi tatbik ediliyor. Endişeniz şudur; iki tane 
gensoru var, onbeşer dakika görüşülecek, iki 
gensoru bitecek. Acaba ondan sonra gündeme 
takrirle bir şeyi öne alır mıyız, almaz mıyız? 
endişeniz budur. Yani İçtüzük tadili mi gelebi
lir, seçim kanunu mu gelebilir, ne olur?. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ne endişe
miz olacak ki... | 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yani, geçen 
gün söylediğini gibi, işte onun hayali, rüyası 
içerisindesiniz. 

Şimdi, engellemeden vazgeçiniz. Usulî yön
den konuşmada da engelleme yapıyorsunuz, 
89 ncu maddeyi işleterek de engelleme yapıyor
sunuz. Yüce Meclisin saatlerini fuzulî yere alı
yorsunuz. Biz de büyük milletimize sizin söy
lediklerinizin gerçek olmadığını, gerçeklerin 
böyle olduğunu tescil için müdafaa sadedinde 
konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Aslında 
biz bu saatleri millet nef'ine, milletin selâme
tine, hele hele gündemde birinci sırada yer bek-
liyen o güzel kanunların çıkarılmasına hasret
mek istiyoruz. Dâhiliye Vekili iki celsedir ma
kamını ve memleketin işlerini bırakmış Yüce 
Meclisin huturunda hesap vereceğim diye bek
liyor. 

Aziz arkadaşlarım; Hükümet burada; siz bu
rada usulî müzakere yapacaksınız. Ne hakkı
nız var buna? Sizin usulî müzakerelerinizle 
Hükümeti işinden alıkoymaya, Yüce Meclis
lerin işini engellemeye, millete hizmetleri ön
lemeye hakkınız yoktur ve zannediyorum ki, 
Türk Milletinin herkes hakkında vermiş oldu
ğu puanlar artık son safhaya gelmiştir. Yakm 
bir tarihte ümidediyorum yüce millet size bu 
engelleme fırsatını da vermiyecek ve bu silâhı 
da elinizden alacak, Türk Milletine gerçek yar
dımı yapacak, milletin derdine deva olacak in
sanları bu çatı altına gönderecektir. Bundan 
endişeleneceksiniz, ama yüce millete inanan, 
büyük Türk Milletine güvenen, onun millî ira
desini temsil eden benim şerefli grupum bu 
yoldadır, bu yolda hizmet edecek ve sizin mil
lete söylemiş olduğunuz yanlış beyanları her 
yerde karşınıza çıkaracaktır. 

Yüce Başkana da, bugünkü müzakerelerde 
usulî bir anâne tesis ettiği için teşekkür eder 
ve Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (A, P. sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun önergesi okundu ve üzerinde müzake
re cereyan etti. Bu arada içişleri Komisyonu 
Başkanı Sayın Eroğan da bu teklifin Geçici 
Komisyona havalesini istiyor. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen de arz ettiğim sebeplerle Sayın Sa-
rıibrahimoğlu'nun, teklifinin evvelce kurulmuş 
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bulunan ve îmar Kanununu görüşen Geçici Ko
misyona, Turizm Komisyonundan da 5 üye alın
mak suretiyle, havalesine karar verilmesini rica 
ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Kadri Eroğan 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ Sayın Kemal Sa-
nibrahimoğlu'nun önergesini oykyacağım. Bu 
önerge reddedilirse yani gündeme alınma talebi 
reddedilirse o zaman Sayın Eroğan'in önerge
sine sıra gelecek;. 

Sayın Sarıibrahimoğlu'nun Türkiye kıyıla-
riyle ilgili İçişleri Komisyonunda bulunan ka
nun teklifinin Meclis gündemine alınması hu
susunu kabul edenler lütfen ibaret buyursun... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efen
dim. 

Bu teklifin imar Kanununu tetkik etmekle 
görevli Geçici Komisyona havalesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Müsaade 
buyurun, usul dışıdır efendim... (A. P. sırala
rından «Oylamaya geçildi sesleri») 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, bir da
kika efendim, Neden usul dışıdır? 

HAMDİ ORKON (Trabzon) — Oya koya
mazsınız Sayın Başkan. İçtüzüğün 36 ncı mad
desine göre encümen kararı ile talebedilir veya 
şuraya verilebilir, buraya verilebilir. Yoksa ko
misyon başkanı re'sen gelip de falan kanunu 
buradan alalım, buraya verelim diyemez. 

BAŞKAN — Peki beyefendi, müsaade edin 
bir şey arz edeceğim. Biraz önce gündem dışı 
konsmalar bittikten sonra gündeme geçmeden 
Başkanlığın bâzı sunuşları olacak dedim ve Sa
yın Şerafettin Paker'in aynı mahiyette bir öner
gesini okuttum oylandı, kabul edildi. İtiraz 
eden de olmadı. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Müsaade 
edin de arz edeyim. Bunun aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Beyefendi, müsaade buyuru
nuz... (A. P. sıralarından «komisyon başkanı, 
komisyonu temas eder» sesleri) 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — önerge hak
kında söz istiyorum. 

29 . 1 . 1908 O : 1 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Bir arkadaşımız bu oylamanın usulsüz olduğu
nu iddia ediyor. Bir dakika müsaade edin, tet
kik edeyim vaziyeti. 

Sayın Hamdi Orhon; sizin itirazınız oradan 
ifade etmekle zapta geçmiş bulunuyor. Başkan
lık bunda bir usulsüzlük görmüyor. Bugüne 
kadar yapılan tatbikat da bu merkezdedir. 

Şimdi, Sayın Kadri Eroğan'm önergesini 
oyunuza sunuyorum. Yani Sayın Kemal Sarıib
rahimoğlu'nun Türkiye kıyılariyle ilgili ve ha
len içişleri Komisyonunda bulunan kanun tekli
finin evvelce imar Kanununu tetkik etmek üze
re teşkil edilen Geçici Komisyona havalesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

önergenin ikinci maddesi de bu Geçici Ko
misyona, Turizm Komisyonundan da beş üye 
alınmasına dairdir. Bu hususu da -oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkânı ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/31) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda'nın bir Meclis 
araştırması talebi vardır. Meclis araştırmaları
na ve genel görüşmelere tahsis edilen Çarşam
ba günkü gündemde yerini almak üzere bu öner
geyi şimdi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Özeti : Adından başka «millî» tarafı 
kalmıyan millî eğitim ve gençlik 
politikamızın gerçek anlamı ile millî 
bir hüviyet ve eğitime kavuşturul
masının, Türk gençliğine memleket 
hizmetlerinde yararlı çalışma imkân 
ve sahaları hazırlanmasının ne suretle 
mümkün olabileceğini araştırmak üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komis
yonu kurulması Hk. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Başkanım 
parmaklarımızı indirelim mi? 
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Olaylar : 
1. M llî Eğitini Bakanlığımızın yıllarca de

vam eden ihmaller sonucunda bugün artık 
adından başka «millî» olan tarafı ve eğitimle 
ilgili yönü kalmamıştır, «millî» kelimesini mu
hafaza etmek kaydiyle bugünkü teşkilâta, 
gerçek hüviyetine uygun bir ad koymak gere-
k'rse bu ancau «Millî Huzursuzluk Bakan
lığı» olabilir. 

2. Komşumuz Yunanistan'da, ilk vo orta
okullarda okutulan tarih kitaplarının tama
mı. yalnız millî Yuna?? tarihine ayr ı l ı ş olup 
Yunanlı çocuklara küçük yaştan milliyetçi
lik duyguları ve Türk düşmanlığı aşılanmak
tadır. BİEİm tarih kitaplarımızda ise Yunan 
tarihine verilen yer, Türk tarihine verilen yer
den daha fasladır. Üstelik biz, Yunanlıların 
yaptığının tam tersine, Türk çocuklarına kü
çük yaftan Yunan medeniyeti hayranlığı aşı-

.lamaktayız,' OlîullanmrMa çocuklarımıza milî! 
tarihimizi clalıi yeteri kadar okutup öğretme-
nıeliteviz, 

3. îlk ve or3-.aokulb.rla İdelerde her türlü 
kontrolian uzak ve anla Türkçe olnııyan uy
durma bir dille yazılmış kitpalar olnıtulmalrta 
ve bövîece kucakla"* arasında dil bakımından 
ayr-lık yaratılarak millî bütünlüğümün: boşal
maktadır. 

4. îlk ve orta öğretim ders kitapların m 
Bakanlık tarafından ilmî heyetlere ha'^rlat
tırıl'p Deflet Matbaasında ba?tırı!a-T<k okul 
kooperatifleri eliyle ucu.ea satılması gibi yararlı 
bîr vo! varken, k'ten ticaretinin. va-~-T.e,m hale 
çelmesine ^re faki"* a'1'lsrin a*>\ır masraf allın
da ezilmesine sevieci kalınmaktadır. 

5. Çoeuklarımızı küçük yaftan sosyal hk-
m.etlero akstırmak ve yetiştirmek amaciyl^ 
k'.ırıılmns olan. i "ellik teşkilâtı kaldırılmış
tır. Memleket'no, milletine, köylüsüne hizmet 
etmek a^kiyle yanan Türk gençlimi bir tarafa 
itilmiş, bu İratla! görevlerin . yapılması uzun 
süre «barış gönüllülerim denen yabancılara bıra
kılmıştır. öğrencilerin bos saatlerini değer
lendirecek spor sahaları ile kitaplıklar ihmal 
edilmiştir. 

Görünmiyen gizli kuvvetlerin sistemli ve 
sinsi çalışmaları sonucunda gerçek millî eği-
t'mden yoksun ve başıboş bırakdan Türk genç-, 
ligi, dış dumanlarla işbirliği yapan iç düş
manların en büyük ihanetine uğramıştır. Türk 

gönçlerinin ahlâkını bozmak ve onları deje
nere etmek için ne mümkünse yapılmıştır. Or
taokul ve lise öğrencileri arasına müstehcen 
resimlerle dolu dergi ve gazeteler sokulmuş 
ve çocuklarımız bunların tiryakisi haline ge
tirilmiştir. Gençler için özel maksatla kurul
muş kumar salonları yurdun her köşesine 
yayılmıştır. Diskotek gece iııılübü adı altın
da açılan fuhuş yuvaları, ortaokul ve lise 
öğrencisi kılların baştan çıkarılmasında birer 
tuzak olarak kullanılmıştır. Aslında bunlar 
Türk M İletini moralman çökertmek ve ahlâk
sızlık bataklığında boğmak için hasırlanmış 
komplolar olduğu halde bu sosyal cinayetler 
karsısında dahi ilgisiz kalınmıştır. 

G. ilkokul öğretmenlerinin yetiştirilmesin
de mefkure ve ideal birliği yaratılmamış, bu
nun sonucunda öğrötmcnlorlmirin çeşitle fi-
(kir kamplarına ayrılmaları ve birbirleriyle 
amansız düşman olarak mücadele eder hale 
düşürülmeleri gibi cok tehlikeli bir durum ya
ratılmıştır. 

Bundan başkar öğret menlerin meslek te
şekküllerine öğretmen olarak görevli buîunmı-
yan politikacıların veya şahsi menfaat düşkün
lerin n sıkmasına, hattâ bn teşekkülleri ele 
geçirerek kendi şahsi veya politik çıkarları 
için istismar vasıtası olar >J> kullanmalarına im-
k»?ıTî vfiribiTİstir. 

Diğer taraftan öğrenci ve gençlik teçekV.üî-
lrrine Devlet tarafından e'erekli "himaye göste
rilmediği. maddi vo mânevi yardım yapılma
dığı için bu teşekküller bazı siyasi partilerce 
istismar edilerek kendi partiler'nin birer genç
lik ve propaganda kolu haline getirilmiştir, 
Bu teşekküllerin kongrelerinde fikirler değil, 
perde arkasında siyasi partiler mücadele et
mektedir. 

7. 44 yıllık Cumhuriyet idaresinde halkın 
büyük bir çoğunluğuna henüz okuma - yazma, 
Doğu illerimizde sekiz milyon vatandaşa Türk
çe konuşma bile öğretilmemiştir. Bu örnek 
bugüne kadar uygulanan millî eğitim politi
kamızın iflâsının aeık delilidir. 

8. Millî Eğitim Bakanlığına her gelen Ba
kan, büyük iddialarla işe başlar, şahsi dü
şünce ve kanatalerine göre birtakım tasar-
raflara girişir. İlk iş olarak kendisinden ev
velkilerin yaptıklarını bozar. Hattâ kendi yap
tıklarını sonradan beğenmiyerek kendisi de bo-
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zar. Birinci ders yıllarını artırır, öteki gelir 
indirir. Birisi olgunluk imtihanı fcoyar, di
ğeri kaldırır. Sık sık yönetmelik yapılır, fakat 
bunları yapanlar dahi mânasını anlamaz. Bu 
yıl çıkarılan yönetmelik dolayısıyla bütün 
bütün Türkiye huzursuz kalmıştır. Vaktiyle bir 
Talim ve Terbiyesi Dairesi vardı, şimdi ne ol
du? Bilinmez. 

Her gelen Bakan, bakanlık erkânını baştan 
başa değiştirir. Bugün baş olanlar yarın me
mur, bugün memur olanlar, yarın baş olur 
ve iş böylece bir döner kapı gibi döner gi
der. Bu başarılı çabalar sonucunda da bnf an
lık teşkilâtı bir arap saçma döner. 

9. Köylerimizin çoğunda ilkokul yokken, 
tamamen kontrolsuz bırakılan Kuran kursları
nın sayısı yüzbini çoktan aşmıştır. Türkçe oku
yup yazmasını bilmiyen Türk çocuklarına ka
çak olarak Arapça eğitim yapılması harf 
inkilâbnıa aykırıdır. Din eğitiminin Devlet. 
kontrolunda dinî esaslara ve kanunlara uy
gun şekilde yapılması gerekirken, gösteriden 
müsamaha sonucunda cahil ve inkilâp düşma
nı yobazların elinde yüzbinlerce kişilik üımnîîer 
ordusu yetiştirilmektedir, 

10. Yüksek öğretimde, memleket kalkın
masının ihtiyaç gösterdiği adedde ve oranda 
eleman yetiştirilmesi esasından uzaklaşılmıs, 
öğrencilerin fakültelere ve yüksek okullara da
ğılımı tesadüflere bırakılmıştır. Bunun sonu
cunda mezun oldrfctan sonra i^siz kalan genç
lerin say? sı her gün artmaktadır. Gençliğin 
yarınına olan güvon'nm sarsılması, ufukta ye
ni tehlikelerin belirdiğine işarettir. Tehlike 
canlan şiddetle çalmaktadır. Artık uyanma za
manı gelmiştir. 

Sonuç : 
Bakanlık teşkilâtı, çok sayıda kırtasi mua

melelerin ağırlığı altında bunalmış durumda
dır. Kendisi ıslaha muhtaç bir müessese, ne 
kendi bünyesi içinde ve ne de diğer sahalarda 
her hangi bir ıslahat yapamaz. Millî eğitim 
konusunda şimdiye kadar yazılanlar, Meclis 
hinasmı dolduracak kadar yer işgal eder. Söy
lenenler ise parlak nutuklardan ileri gitme
miştir. Ancak bu konu şimdiye. (kadar esaslı 
ve ciddî şekilde ele alınmamıştır. To!â?lı ve 
geçici tedbirlerle hep geminin kurtarılması
na çalışılmıştır. Bu itibarla Millet Meclisinin 

konuya gerekli önemi vermesini, iki ay sürecek 
bir araştırma yapmak üzere on kişilik bir ko
misyon kurmasını ve yukarıda belirttiğim hu
suslarla birlikte bir Spor ve Gençlik Bakanlığı 
kurulmasının yararlı olup olmıyacağını inceli-
yerek raporunu hazırlamasını arz ve teklif ede
rim, 

29 . 1 . 1968 
Aydın Milletv41rili 

Reşat Özarda 

BAŞKAN — Efendim, evvelcede arz etmiş 
bulunduğum gibi okunan önerge Meclis araş
tırması olduğu cihetle Yüce Heyetinizin evvelce 
kabul ettiği karar gereğince Çarşamba gün
kü gündemlerde yerini alacak ve sırası gelince 
BTeclis araştırması açılıp açılmaması hususu gö
rüşülecektir. 

Gündeme geçiyoruz. 

8. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
üç arkadaşının, vatandaşı birbirine düşüren çe,~ 
sitil olaylarla spor alanlarında cereyan eden 
hâdiselerin siyasi sorumluları olduğu iddia edi
len İçişleri Bakanı ile Devlet Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 ncu ve 105 nci maddeleri gere
ğince gensoru açılmasına dair önergesi. (11/60) 

BAŞKAN — Gensoru önergesi üzerinde 
önerge sahipleriyle gruplar adına görüşül
müştü. Şimdi, söz sırası Saym îçişleri. Baka
nının. Buyurun Sayın Faruk Sükan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 
malûm sebepler dolayısiyle Yüksek Meclise 
tevdi edilmiş bulunan ve bir hak suiistimali 
mahiyetinde olduğu hiçbir suretle inkâr ediîe-
miyecek olan gensoru ve Meclis araştırması 
furyası içinden elbette ki İçişleri Bakanının 
bu hâdisenin başında nasibini alması iktiza 
ederdi. Kıymetli arkadaşlarım, verilen genso
ru önergesinin mahiyeti okunduğu takdirde 
ve gensoru üzerine konuşan gensoru sahiple-
rinin buradaki beyanları karşılaştırılacak olur
sa zannediyorum ki, biraz önceki maruzatımın 
hissî sebeplerden değil, tamamen vakıalara is-
tinadettiğini ortaya koymuş bulunur. Gensoru
nun mihrakını ve esasını Kayseri ve Sivas olay
ları teşkil eder. Kayseri ve Sivas olayları hâdi
sesinden itibaren bugün 5 ay geçmiştir. Bu 
5 aylık müddet içerisinde, zamanında ve eğer 
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idarede ve idarenin hası olarak mesul Bakan
da sorumluluk var ise, 43 vatandaşımızın ölü
müne müncer olan bu kadar vahim bir hâdise
nin elbette ki soruşturulması ve hakikatlerin 
ortaya çıkarılması iktiza ederdi. 

Diğer taraftan, mesele daha bir ay önce 
Bütçe Karma Komisyonunda içişleri Bakanlı
ğının Bütçesinin müzakeresi münasebetiyle ga
yet geniş bir şekilde tartışma konusu yapıl
mıştır. Aynı şekilde 1963 bütçesinin Genel Ku
rulda müzakeratma birkaç gün kalmıştır. Me
sele orada yine gruplar tarafından her yönü 
ile ortaya konulabilir. 

Krymetli arkadaşlarım, iç huzur ve kardeş
likten bahsederiz ve buna çok muhtacolduğu-
muz muayyen hâdiselerle, bilhassa gensoru sa
hipleri tarafından ortaya konur. Ama beş ay 
geçmiş, idare ve Hükümet olarak iki kardeş 
şehrin, bu hâdiseden mütevellit yaralarını sar
mak ve ıstıraplarını unutturmak ?çin gayret 
sarf ederken ve kapanmak üzere bulunan yara
yı âdeta değerek alevlendirmenin, her halde 
kardeşlik ve memlekette samimiyetle huzur 
isteme arzusundan ileri gelmemesi iktiza eder 
ve bunu samimiyetle telif etmemek iktiza eder. 

Kıymetli arkadaşlarım; birçok milletvekili 
arkadaşlarım burada yurt emniyet ve asayişi 
konusunun münhasıran bir bakanlığın, içimle
ri Bakanlığının mevzuu dışında, onun iştigal 
ve mesuliyet sahasının çok ötesinde, bir Dev
let mevzuu, hattâ bir rejim meselesi olduğu 
hususunda ittifaka vardılar. Pilhal, hakika
ten mesele böyledir. Böyle olunca bir Devlet 
meselesinde, Devleti işgal eden mühim bir ko
nuda her halde Parlâmentoya, Parlömanterîere 
ve ona vücut veren siyasi teşekküllere teret-
tübeden büyük vecibe ve mesuliyetlerin bu
lunması iktiza eder. Ama hal böyle iken, bâzı 
zevat şu mukaddes çatı altında büyük mesuli
yetleri bulunan kimselerden bâzıları, kendile
rini gayrimesul addederek şahsi vehimlerini, 
şahsi hayallerini, şahsi tasavvurlarını ve şahsi 
huzursuzluklarını milletin huzursuzluğu gibi 
göstermek ve o yolda gayret ve tahriklerde 
bulunmak cihetine gitmektedirler. 1968 Tür
kiye'sinde, bilhassa geçirdiğimiz 1965 senesin
den evvel denenen ve yapılan metotların bir 
yenisini yine bir kere daha bu hâdise müna
sebetiyle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

29 . 1 . 1963 O : 1 

Kıymetli arkadaşlarım; millî huzurun, umû
mi emniyet ve asayişin yurt sathında, memle
keti ve vatandaşları huzur içerisinde bırakacak 
tarzda tanzimi müessesesi, her şeyden evvel 
Türk Parlâmentosudur. Çünkü Türk Parlâmen
tosu Türk Milleti adına vazife gören, ona 
niyabet eden büyük bir müessese. O itibarla 
burada konuşulan her konu, buradan çıkan 
her söz ve buradaki her hâdisenin ve müzake
renin her halde milletin, bütün yurt sathında 
her vatandaşın gönlünde ve kafasında mâkes 
bulan tarafları vardır, reaksiyonları vardır. 
O itibarla yurt çapında huzurdan bahsederken 
ve bütün memlekette huzurun, sükûnun, kar
deşliğin teessüsünü arzu ederken, her halde 
Türk Parlâmentosunu teşkil eden kıymetli 
Parlömant erler ve grupların bu noktada zan
nediyorum ki çok hassas bulunmaları iktiza 
eder. Mevhum, olmamış hâdiseleri varmış gibi 
göstermek ve siyasi bâzı istismar mevzuu ha
line getirmek suretiyle şahsi endişelerini bütün 
millete ilân etmek ve millet ve vatandaşı te
dirgin etmeye zannediyorum ki vatanperver 
insanların hakları olmamak iktiza eder. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu umumi maruza
tım içerisinde şu hususu da bilhassa arz etmek 
mecburiyetini hissetmekteyim : 1965 seçimle
rinden sonra iktidara gelen Adalet Partisi Hü
kümeti, iktidarın bütün ağırlığının ve mesuli
yetinin idraki içinde uhdesine düşeni yapma
ya devam etmektedir. Siyasi iktidarın temini 
hususunda, yurtta huzur ve sükûnun temini 
hususunda iktidar olmanın ağırlığı içerisinde 
çok zaman geniş bir müsamaha anlayışı içeri
sinde, geniş bir sabır ve soğukkanlılık içeri
sinde birçok meseleleri şahsi ve hissî davra
nışların ötesinde, tamamen memleketçi bir 
görüşle 1968 senesine kadar getirmek imkânı
nı bahsetmiştir. Katedilen mesafenin azameti
nin ve katedilen mesafenin millî menfaatlerimiz 
bakımından, Devlet itibarımız bakımından bü
yüklüğünü, gerek yakın tarihimizde cereyan 
eden hâdiselerin objektif kıstaslarına vurul-
mak suretiyle, gerekse Kıbrıs hâdiseleri doîa-
yısiyle dış memleketlerdeki reperküsyonları-
ııı ve Devlet itibarımızın derecesini ölçmek 
pekâlâ mümkün olabilir. Siyasi istikrara Ada
let Partisi Hükümeti ve grupları büyük ölçü
de ehemmiyet vermektedir. Çünkü bir memle
kette iç huzur olmadan, siyasi istikrar olma^ 
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dan, hattâ verimsiz rejim münakaşaları yapı
lırsa o memlekette iktisadi huzurun, iktisadi 
kalkınmanın imkânı yoktur. 1965 seçimlerine 
takaddüm eden zamanlardaki bütün hâdisatı 
gayet vicdanlı, gayet objektif ve gayet ger
çekçi görüşlerle değerlendiren iktidar, daima 
siyasi istikrarın teessüsü, yurtta huzurun ve 
sükûnun tesisi hususunda elinden gelen büLün 
gayreti göstermiştir ve bu gayret gösterme 
Türk demokrasisinin hali ve istikbali için za
man zaman birçok vatandaşlar beyninde mü
samahakâr bir davranış olarak değerlendiril
miştir. A. P. iktidarı temel felsefesinde de
mokratik Anayasa nizamının, temel hak ve hür
riyetlerin mutlak surette istimalinde hürmet
kar olmuştur ve bunların kanun çerçevesi içe
risinde istimalinde zaman zaman taşkınlıklarda 
dahi, kanunlara olan hürmeti dolayısiyle, sa
bırlı ve soğukkanlı olmuştur. Bu itibarla bu
gün elde edilen netice, zannediyorum ki ikti
dar olarak A. P. Hükümetinin uhdesine düşen 
vazifesinin ye iktidar ağırlığının ve mesuliyet 
anlayışının bir neticesi olarak değerlendirilme
si iktiza eder. 

Keza mesele Büyük Millet tarafından da 
tam ve kâmil mânada bir kıymet hükmüne 
bağlanmış bulunuyor. Ama bunun yanında 
muhalefetin de elbette ki bu mevzuda mesuli
yetini idrak ile millî menfaatlerimiz zaviyesin
den, Türk demokrasisinin geleceği zaviyesin
den ve Türk Parlömanter demokratik nizamı 
bakımından uhdesine düşeni yapmasını bekle
mek de elbette ki hem milletin, hem de ikti
darın hakkı olması iktiza eder. Ama zaman 
zaman esefle şu hususu arz ve beyan etmek 
İ3teriz ki, bu mukaddes kürsüden tamamen bu
nun dışında beyanlar, mütalâalar ve münaka
şalar olmuştur ve olmaktadır. 

Kayseri ve Sivas olayları münasebetiyle 
zannediyorum ki, çok kısa olacak olan mâru
zâtımda içişleri Bakanını, Devlet Bakanını ve 
Hükümeti itham altında bulundurmak değil, 
takdir etmek iktiza eder. 17 Eylül günü çere-
yan eden hâdiseden sonra içişleri Bakanı ola
rak bendeniz Sağlık Bakanı ile birlikte Kayse-
ri'ye, iki tayyare değiştirmek suretiyle üçüncü 
saatte vâsıl olduk. Hâdisenin bütün cephe
siyle birlikte bizzat kendimiz meselelere va-
zıyed ettik, beraberimizde ilgili müfettişleri de 
götürdük. Maalesef kaybedilen vatandaşları

mızın cenazelerini, yaralanan vatandaşlarımızı 
ziyaret etmek suretiyle hâdisenin içyüzüne 
girmeye gayret ettik. Bu müddet zarfında ge
rekli bütün güvenlik tedbirlerini de aldık, sa
baha kadar çalışmamız neticesinde. Ertesi gün 
oraya gelen Manisa Milletvekili Muammer 
Erten arkadaşımızın başkanlığındaki Cumhu
riyet Halk Partisi heyeti bizimle vilâyet bi
nasında mesele hakkında görüştü ve kendile
rine lâzınıgelen malûmatı verdik ve alman 
tedbirleri izah ettik. Bu tedbirler her türlü 
muahhar ve muhtemel ihtilâfları ve şaibeleri 
bir tarafa itecek mahiyette olan adlî tıp he
yetinin getir turnesinden tutunuz da, Kayserili 
ve Sivaslı vatandaşlarımızın birbirine karşı 
yeniden muhtemel hâdiseler zuhurunu önliye-
cek mahiyette oluncaya kadar bütün tedbirler 
manzumesini ihtiva ediyordu. Muammer Erten 
arkadaşımıza ve beraberinde gelen milletvekili 
arkadaşlara gereken malûmatı verdikten son
ra bendeniz kendilerine, «Hükümet olarak al
dığımız ve alınan tedbirler budur, milletvekili 
olarak ve muhalefet olarak alman tedbirlere 
ilâve edilmesi iktiza eden tedbirler ve tavsiye
leriniz varsa lütfen ifade buyurunuz, derhal 
icabına tevessül edelim.» diye defaatle elli, yxis 
kişinin huzurunda beyan ettim. Kendilerinin 
verdikleri cevap; «Hükümet olarak, içişleri 
Bakanlığı olarak, Sağlık Bakanlığı olarak alı
nan tedbirler fevkalâde yerindedir, size ancak 
teşekkür ederiz» den ibaret olmuştur. 

Bu hâdise aynen, bundan sonra arz edece
ğim, Sivas'ta da olmuştur. Kayseri'deki olay
lara ait tetkikatımızı ikmal ettikten sonra ve 
mülkiye müfettişleri ile beraber emniyet mü
fettişlerini ve adliye müfettişlerini orada bırak
tıktan sonra Sivas'a geçtik. Maalesef, ertesi 
gün Sivas'ta elîm olaylar cereyan etti. Çünkü 
ertesi gün Kayseri'den sonra Sivas'ta bâzı ze
vat, bâzı tahrikçi anasır 43 vatandaşımızın 
bu elîm şekilde vefat hâdisesini bir istismar 
mevzuu haline getirmekten geri kalmadılar. 
Şişle, tabanca ile, bıçakla, taşla, yumrukla 
ölümden bahsedildi ve hâdiselerden üzgün bu
lunan Sivaslı vatandaşlarımız tarafından, bâzı 
tahrikçilerin de tesiri ile, bu tahrikler karşı
sında heyecana gelmek suretiyle bâzı tahrip 
hâdiseleri zuhur etti. Tahrip hâdiseleri adliye
ye intikal etmiştir. Tahripten sonra Sivas'a 
intikal ettim. 138 kişi adliyeye verilmiştir. 
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Bunlardan 58 kişi Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanununu ihlâl etmekten, mütebakisi 
de tahripten dolayı adliyeye tevdi edilmiştir 
ve halen de dâvalara muhtelif yerlerde bakıl
maktadır ve derdesti niyettir. Bu itibarla mah
kemelerde olan bir mevzu hakkında derin tah
lile girmeyi şahsan uygun görmemekle bera
ber, Sivas'a intikalimizde İçişleri Bakanının 
mesuliyetine, hiç değilse siyasi mesuliyetine 
müncer olması temenni edilen hususatı müsaa
denizle arz etmek isterim. 

Kayseri'deki vazifemiz bittikten sonra hu
susi tayyareyle Sivas'a intikal ettik. Vilâyet 
Konağının önünde toplanan vatandaşlara, Hü
kümet adına baş sağlığı dileği için geldiğimi ve 
hâdiseyi yine Sivas zaviyesinden talhkik edece
ğimi, beyan ettim ve o günün havasına uygun, 
aynı. şekilde kanun ve Devlet nizamını ve Hu
kuk Devleti prensiplerini zedelemiyecek mahi
yette, taşkınlıklara rağmen, konuşma yaptım. 
Tam konuşmamı ikmal edip yerime dönerken 
orada bulunan üç general, elli - yüz kadar ileri 
gelen eşhas, milletvekili ve senatörlerin de ha
zır bulunduğu bu toplantıda, bâzı arkadaşlarım 
bana yaklaşarak, bu mesele dolayısiyle husule 
gelen galeyanın ve bir hayli tecavüzkâr bâzı 
beyanların; orada Kayseri Valisini ve Emniyet 
Müdürünü aldığımı ilân suretiyle derhal hâdi
senin kapanacağını ve bunu mutlaka orada ilân 
etmemi istediler. O sırada, yanımda bulunan
lardan Nazif Arslan Bey burada, Orhan Kabi-
bay yoklar ve diğer bâzı arkadaşlarım da şahit
tirler, 50 -100 kişinin huzurunda cereyan etmiş 
tir, kendilerine, hukuk devletinin, kanun dev
letinin usulleri olduğunu, hukuk devleti ve ka
nun devleti mücadelesi yapan insanlar olarak 
sureti katiyede zora, kaba kuvvete, tehdide tâ
viz veremeyeceğimizi, bu zihniyetin temsilcileri 
olmadığımızı sureti katiyede bir daha bu hu
susun tekrar edilmemesini, meselenin idari ve 
adlî yönden talhkik konusu yapıldığını beyan 
ederek bu şekildeki talepleri şiddetle reddettim. 
Her halde içişleri Bakanı ola,rak, galeyana ge
tirilen ve hakikaten bizatihi hâdiseye mâruz ka
lan mustarip kimselerle alâkası olmıyan, o an
da Hükümeti za'fa düşürmek ve Devlet otori
tesini küçültmek için bâzı tahrikçiler tarafından 
yaratılan bu hâdise karşısında çıkıp «Kayseri j 
Valisini ve Emniyet Müdürünü aldım» diye ifa- j 

de etseydim, zannediyorum ki o zaman buraya, 
gelip, Devlet otoritesini ayaklar altına alan ve 
kanunlan çiğniyen bir vekil olarak muaheze 
edilmem iktiza ederdi. Halbuki görüyorsunuz, 
herkesin gösünün önünde cereyan ©den bu ka
dar ehemmiyetli bir hâdise karşısında, tahrik 
edilmiş bâzı zevatın arzulan ve beklemeleri hi
lâfına, bizim kanunu hâkim kılmamız yolundaki 
açık ve samimî davranışımız ve müdafaamız, 
zannediyorum ki, içişleri Bakanını sorumlu de
ğil, Devlet otoritesini hâkim kıldığı için ancak 
takdir edilmesi iktiza eder. Tablonun birisi bu. 
Bundan sonraki tablo daha hâzindir. 

Kalabalık, 3 - 5 bin kişi dışan çıkmış, mü
temadiyen Kayseri Valisinin ve Emniyet Mü
dürünün alınması talebiyle karşı karşıyayız, 
üstelik bağırtılar mevcut, bana şu teklif ya
pılıyor: Efendim, ön kapıdan çıkarsanız va
hini hâdiseler olabilir, arka kapıdan çılanız, 
araba hasırlandı, lütfen arka kapıdan çıkınız 
Herkesin huzurunda verdiğim cevap şu: Ben, 
şahısımın Faruk Sükan'ı değilim, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin bir âzası, İçişleri Baka
nıyım, Türk Devletinin temsilcisiyim, ben gel
diğim yerden çıkarım. İcabederse cesedimi or
taya koyarım ve ancak beni bu şekilde götüre 
bilirler. Hiçbir kuvvet beni geldiğim yerden 
alıkoymaya kadir olamayacaktır, dedim. (A. P. 
sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri). 

Bu hâdise esnasında şunu da yapmaktan ge
ri kalmadım, devamlı tahrikler karşısında za
bıta kuvvetlerine de tecavüz mevzuübahis, o es
nada yeterli sayıda zabıta kuvvetini de halkın 
arasından çektirdim ve içeriye aldırdım. Beya
nım da şu olmuştur: «Vatanperver Sivas halkı, 
Devle!; büyüklerine ve Hükümet adamlarına ge
reken saygıyı gösterir. Benim Milletim sureti 
katiyede tahriklere alet olmaz ve tahrikçilerin 
de dersini vermesini bilir. Zabıta kuvvetleri içe-
riya» emrini verdim. Zabıta kuvvetleri içeride 
olduğu halde herkesin huzurunda çıktım ve ara
bama bindim. Yine üç, beş tane kendini bilmez 
tahrikçi. Devlet düşmanı, nizam düşmanı orta 
ya çıktı, taşını attı. Yine gülerek geldik Hu
zurunuzda, bu vaziyette Devlet otoritesini ko
rumuş bir Hükümet âzası olarak, vicdan huzu
ru içerisinde, konuşma imkânını buluyorum. 
Eğer, Devlet arka kapıdan çıkmaz esasını koy
mamış, baslnyla tehditle, gürültüyle korkmuş 
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olsaydım, şahsi ve hissî endişeler içinde kal-
saydım, her halde arka kapıdan çıkardım. O 
zaman Türk Devletinin itibarı kalmazdı ve her 
halde Türk Parlâmentosunun itibarına da göl
ge düşerdi arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu vasiyet karşısın
da, Reşit Ülker Beyefendinin bunu gayet iyi de
ğerlendirmesini temenni ederim. Reşit Ülker 
Beyefendiyi ben mazur görüyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ceset toplan-
di diye yazdı gazeteler. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De 
vamla) — Reşit Ülker Beyefendi muayyen gaze
telerin kendine gelen taraflarını alıp hâdiseleri 
pertavsızla değil, teleskopla büyütür. Türk 
realitelerini de bilmez. Çünkü, o Erenköy'de, 
Kadıköy'de, Arnavutköy'de oturur, Anadolu'
nun şartlarını bilmez. (A. P sıralarından al
kışlar) Onun için ben mazur görüyorum ken
dilerini. 

Aziz arkadaşlarım, muhalefetin müspet ten
kidine yüzde yüz taraftarız... Zaten başka tür
lü çok partili parlömanter rejim olmaz. Ama 
vicdanlı, insaflı olmak, hakikatleri tahrif et
memek ve yapıcı olmak kayıt ve şartiyle. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, umumi asa
yişten ve dağdaki eşkiyadan bahsederler. Bu
nunla şunu beyan etmek istij/orum: Biz umu
mi asayiş hâdisesini, biraz evvel söylediğim 
gibi, bir Devlet ve rejim meselesi olarak kıy
metlendirdiğimize göre, Türkiye'de asayiş me
seleleri yüzde yüz hallolacaktir, âiys bugüne 
kadar tek bej/anda bulunmadık. 32 milyonluk 
büyük bir Devlet, geniş bir ülke, çeşitli fikir 
hareketlerinin olduğu ve zorlandığı, hürriyet
lerin tahribi hususunda çeşitli fikir hareket
lerinin kasıtlı olarak yapıldığı bir memleket, 
ihtilâlden çıkmış bir memleket, çeşitli sosyal ve 
iktisadi problemleri olan bir memleket, elbette 
ki asayişsizlik ve suç hâdiseleri olacaktır. Suç, 
esasen sosyal bir hâdisedir, insan bulunan her 
toplulukta olur, buna kimse mâni olamaz. Su
çun olmasını temenni etmekle beraber Devletin 
vazifesi de asayişi, mümkün olduğu kadar ni
zamı muhafazada gayret göstermesidir. Zanne
diyorum ki, iki senelik icraatımız menfi değil
dir. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Belli, belli. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Biraz sonra cevabınızı alacaksınız. 
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Ondan sonra «Sosyalist yalan söylemez..» görü-
rsoce îz.. 

Geçen seneki büteo müzakereleri hitamında 
O, H. P. ııin G:enel Başkanı burada, daha evvel 
şikâyet; konusu yapılan Şark'taki eşkiyalık hâ-
dis3sini takdiriyle birlikte Türk umumi efkârı
na bej-'aii etti. Bir seneden beri de, arkadaşla
rım zannediyorum ki, umumi emniyet ve asa
yiş durumumuz üzücü mahiyette değildir, 
memnuniyet vericidir. Ama biz daha iyi olma
sı hususunda, daha müekemmel olması husu
sunda gayret gösteriyoruz ve tedbirler alıyoruz 
Hükümet olarak. 

Arkadaşlar, polisi, umumi zabıta kuvvetle
rini şurada yazıldığı tarzda itham edici bir 
haleti ruhij73 ile görebilir? Nasıl görebiliriz?.. 
1985 senesinde Türkiye'deki polis sayısı 10 bin 
ve otuz sene evvel çıkmış Polis Vazife ve Salâ
hiyetleri Kanunu, 1937 senesinde polis sayısı 
10 bin, Türkiye'nin nüfusu 15 milyon. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Halkın kar
nını doyur, hiç birisine lüzum kalmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sizin içinize gslir, tabiî nizamsızlık
tan huzur duyanların isme gelir. 1S37 de 15 
milyonluk Türkiye, 1963 de 32 milyonluk Tür
kiye'de tek parti devri hâkim. Türkiye'nin o 
zamanki iktisadi ve siyasi şartları malûm. Se
ne 1983, Türkiye Cihan Harbi geçirmiş, birçok 
memleketler Cihan Harbi geçirmiş, fikir hare
ketleri olmuş, Türkiye'de ihtilâl olmuş, yeni 
Anayasa teşekkül etmiş, şehirleşme hareketleri 
olmuş, yeni bir plânlama anlayışı içinde mem
leket iktisadi bir faal'yet devresine girmiş, 
Türkiye'deki polis sayısı 13 bin, biz devir al
dığımız zaman 12 000 di. 10 037, 12 065, bugün 
18 000 polis. 1903 in sonunda 20 bin, 5 senelik 
plân içerisinde 33 bin polis olacak. Nizamın te
sisi, huzurun tesisi, elbetteki iyi kuruluşlara 
bağlıdır. Ama yeterli polis, eğitilmiş polis, gö
nüllü polis, Devlet otoritesini mutlak surette 
geref telâkki eden polis. 

Arkadaşlar, iki sene evveline kaçlar polisin 
durumu malûm; morali kırık, şeref ve itibarı 
zedelenmiş, iş yapamaz halde, perişan bir va
ziyette polis teşkilâtı... Ama, bugün umumi 
zabıta kuvvetleri içinde Türk polisi morali 
yükselmiş, şeref ve haysiyetle ve mâzisiyle mü
tenasip şekilde hizmet eder bir hale gtlmiş, 
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Devlet otoritesi bekçiliğinin idrâk ve şuurun 
içinde hizmet görmekte ve büyük ölçüde Türk 
Parlâmentosunun takdirine mazhar olmuştur. 
Bu ruhu, bu imkânı bahşetmiş bir Hükümeti 
ve onun İçişleri Bakanını zannediyorum ki, mu-
ahaze etmemek vicdanlı bir hareket olur ka
naatindeyiz. 

Şakavet hâdiseleri, Cenubi - Şarkideki hâdi
seler, zannediyorum ki, iki, üç, dört sene ev
velkine nazaran, İçişleri Bakanının burnunun 
dibine girecek tarzdaki devreden çok daha 
huzur verici bir devreye girmiştir. 

O.H.P. SIRALARINDAN BÎR MİLLETVE
KİLİ — Hic olmazsa Kızılay'da olmuyordu. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Telsizli, helikopterli, motosikletli, 
jeepli ve yepyeni bir zihniyet ve anlayış ileri
sinde jandarma teşkilâtı kuruyoruz. Kurulan 
komando birlikleri sayesinde, Şark ve Cenubi -
Şarki vilâvetlerindeki emniyet ve asayişe mü
essir suçlarda, geçen senelere nazaran yüzde 50 
den fazla azalma vardır. Bunları vaka zikret
mek suretiyle, 'zaman zikretmek suretiyle, isim 
zikretmek suretiyle ortaya kovabiliriz ve her 
arkadaşın takdirine arz edebiliriz. 

Şu vaziyet muvacehesinde, İçişleri Bakanı
nın, Devlet zabıtasının, Sivas ve Kayseri hâdi
selerinden tutunuz da umumi asayişsizliğe ka
dar cereyan eden hâdiselerden, zannediyorum 
ki, sorumlu olmaması iktiza eder. 

Simdi diğer bir konuya geçmiş oluyorum. 
Burada Sayın Çetin Altan Sivas ve Kayseri hâ
diseleri münasebetiyle meselenin sosyo - psiko
lojik tahlilini, kendi bilimsel açısından, yaptı 
ve Türkiye'de 10 milyon insanın suç işlê * du
rumda bulunduğunu ifade ederek «bu düzen, 
bu rejim, bu sıkıntılı hal devam ederse ve bil
hassa yine Türkiye gibi Ğarb memleketlerin
de de aynı bunalımlar vardır, devam edecek
tir. O halde bu reiimi bu düzeni değiştir
mek lâzım, bilimsel açıdan sosyolojik etüt 
yapmak suretiyle ve bilimsel bir sosvalizm dü
zeni durmak suretiyle meseleyi halletmek ik
tiza eder», buyurdular. 

Arkadaşlar, bu tabiî tamamen sius generis 
bir görüş. Çünkü kendileri öyle beyan ettiler. 
Nev'i şahsına münhasır, hiç kimsenin alışık ol
madığı bir üslup ve görüş. Zaten öyledir, ken
dileri de beyan ediyorlar; «Bunları siz anla

mazsınız. Biz tamamen mevcutların dışında baş
ka türlü bir düzen getiriyoruz. Bu düzen bi
limsel sosyalizm düzeni diyorlar. Bilimsel sos
yalizm düzeni Marksizm düzenidir. Bunun ilmî 
tâbiri bu. Ama, sosyalizmden bahsederler. 

Size enteresan bir vakayı da arz etmek iste
rim. 10 - 13 Ekim arasında Zürih'te enternas
yonal sosyalizm umumi heyet toplantısı oldu. 49 
tane sosyalist memleket bu toplantıya, enternas
yonal sosyalist kongresine iştirak etti. Bunların 
başında Brant bunların başında Gimole, bun
ların başında Nenmi, keza İsviçre Hariciye Na
zırı, Avusturya Başbakan Yardımcısı, İngiliz 
sosyalistleri, yani dünyada ne kadar meşhur 
sosyalistler varsa, 10 - 13 Ekim 1967 tarihlerin
de toplanan kongreye katıldılar. Bizim meşhur 
-•sosyalistlerin, bilimsel sosyalistlerin bir tanesi 
dahi bu kongreye katılmadı. Çünkü, onların 
anladıkları sosyalizm sureti katîyede bu enter
nasyonal sosyalizmin, yani bugün Garb mem
leketlerinin anladığı mânada sosyalizmden ta
mamen farklı bir sosyalizm. Şimdi, bahset
tikleri düzen de güdümlü düzen. Yani halen 
bugün özledikleri diyarda 35 milyon ziraat iş
çisi var karınlarını doyuramıyorlar, 35 milyon 
çiftçi, ziraat işçisi olduğu halde dışardan buğ
day ithal etmek mecburiyetinde kalıyorlar. 83 
milyon işçi var, tabiî malûm, o düzenin icabı. 
Ama orada hürriyeti müdafaa eden bir yazar 
çıktı mı karısı ile dahi görüştürmek şöyle 
dursun, akıbetinin ne olduğunu hiçbir kimse 
sormak hakkını dahi haiz değil. E... Şimdi 
böyle bir düsen içerisinde emniyet ve âsa-yiş hâ
diseleri ve bunalım olmazmış arkadaşlar. (A.P.) 
sıralarından gülüşmeler.) 

Şimdi bir hususu, bu vesile ile arz etmek is-
! tiyorum. önümüzdeki bütçe müzakereleri mü

nasebetiyle bu düzenin, geçen sene yaptığımız 
gibi, efkârı umumiyeye ve Türk Parlâmen
tosuna - bizim vazifemiz odur - bunların örnek
lerini vermeye devam edeceğiz. Bir vesile ile 
daha arz ettim, bizim vazifemiz tamamen ka
nuni ve nizamî hareket etmektir.. İktidar so
ğukkanlı, dikkatli, Anayasa ve kanun nizamı 
içerisinde vazife görür ve o şekilde hakları 
komi'. Nizam dışı faaliyetlere, meşruiyetten ay
rılanlara da sureti katiyede müsamahakâr ol
maz. Onun için Türk Parlâmentosunun huzu
runa bunları getireceğiz, bunları sereceğiz, 
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anatomisini hep birlikte yapacağız ve tedbi
rine de gayet tabiî millet adına hep birlikte 
tevessül edeceğiz. 

Kıymetli arkadaşlarım; yine kendileri be
yan ettiler, dediler ki, Türkiye'de olan bu 43 
üzücü ölüm olaya ingiltere'de olmaz, ingilte
re'den misal veriyorum arkadaşlar, yalnız 
ingiltere'den, diğer memleketlerde de var, «Sos
yalist yalan söylemez» diyene cevaben bunu 
da arz ediyorum. 1963 yılı Nisan ayında in
giltere'de bir kupa finalinde seyirciler bir
birine girmiş, 34 kişi ölmüş, 500 kişi yaralan
mıştır. 1954 Mart ayında ingiltere'deki Boltan 
stadında çıkan kavgada tribün çökmüş, 33 kişi 
ölmüş, 400 kişi yaralanmıştır. Yine buna mü
masil ingiltere'de üç vaka daha mevcut bulun
maktadır. 

Arkadaşlar, bu hâdiseler kütle psikolojisi, 
cemiyet hâdiseleridir, bir anda kütlenin reak
siyonunun neticesidir, ve her tarafta görü
lür. Maalesef arz edeyim, Kayseri olayı, yedi 
dakika içerisinde meydana gelen bir galeya
nın, bir paniğin neticesidir. Adlî Tıp raporu 
ile de sabit olduğu üzere, asfeksi neticesi ce
reyan etmiştir. Kütle toplantılarında ve top
lum hareketlerinde zabıta kuvvetleri çok dik
katli olmak mecburiyetindedir. Kütlenin re
aksiyonları, o andaki haleti ruhiyesi itibariy
le şuuruna ve aklî muhakemesine hâkim ola
madığı hallerde zabıtanın yapacağı yanlış 
bir hareket çok daha vahîm neticeler ortaya 
koyar. Bunları hesaba katmak, ona göre ha
reket etmek iktiza eder. Kaldı ki, Kayseri'-
deki olay, zabıtanın müdahale etmesine fırsat 
kalmadan, yedi dakikalık bir zaman içerisin
de maalesef cereyan etmiştir. 

Arkadaşlar, idarenin sorumlu olup olma
dığı. meselesi de bugün tam mânasiyle gün ışı
ğına çıkmrıştır. Şûrayı Devletin iki dairesi
nin nihai kararı, arz ettiğim sebeplerle, yani 
bir kütle hareketi reaksiyonu olarak, panikten 
mütevellit bir hâdise olması hasebiyle idareci
lerin, Kayseri valisinin ve emniyet müdürü
nün sorumluluğu bulunmadığı yolunda ka
ran vardır. 

Yine bir noktaya daha işaret etmeme mü
saadelerinizi rica ediyorum, Reşit Ülker arka
daşımız dediler ki, hakikaten hâdiseler önce
den olacağım diye geliyordu, siz idare olarak 
tedbirli olsa idiniz, bunları önliyebilirdiniz. 

29 . 1 . 1963 O : İ 

Arkadaşlar, bâzı hâdiseler vardır ki, ha
kikaten mahallî zabıta bakımından umumi em
niyet, hizmetleri bakımından acınan bâzı ted
birlerle önlenebilir. Ama bu meselede zannedi
yorum ki, hic kimsenin kusuru yok. Çünkü hiç 
Mmse mâni olamazdı ve biran meselesi idi. Kal
dı ki, şahsan inikleri Bakanı olarak imzamla 
7 . 1 . 1966 tarihinde valiliklere yaptığımız 
Mr tamimle ilgilileri uyarmışızdır. Bu tamimin 
ikinci maddesini okuyorum. . Maç ve bayram 
törenlerinde görev alan memurlarınızın mün
ferit hata^rı yanında, toplu sevkü idarenin ön
ceden iyi planlanmaması yüzünden birtakım 
nahoş olaylar da zuhur etmektedir. Merasim 
ve maçların önemine göre lüzumlu kuvveti 
önceden hesabedip nerelere ne mkitar âmir ve 
memur yerleştirileceğinin, herkesin mesuliyet 
sınırlarının tâyin edilmek suretiyle planlanma
sı son derece lüzumlu ve zaruridir» 

Bundan sonra da üç defa, hâdiselerden çok 
önce valiliklere ve emniyet teşkilâtımıza bil-
dirmisizdir. Bu hâdise de aynı şekilde, Şûrayı 
Devletin tesbit ettiği ve mülkiye müfettişlerine 
tahkik edildiği, üzere mahallî idare gerekli bü
tün emniyet tedbirlerini almakta kusur etmemiş-
tir, fakat maalesef elîm olay cereyan etmiştir. 

Umumi hatları itibariyle, gensoru ile ilgi
li mâruzâtımın sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Hakikaten Güven Partisi sözcüsünün de be
yan ettiği, iteere. üzerinde hassasiyetle duru
lan en mühim mesele, Devlet -nizamının korun
masında şahsi hislerden tecerrüdederek, siya-
n\ endişeleri bir tarafa bırakmak suretiyle hür 
ve demokratik nizamın korunması hususunda 
birbirimize yardımcı olmak ve onun vikayesi 
ve milletin huzur ve sükûnu hususunda his ve 
s'yasi istismar cihetine gitmeden bu ulvî mak
sadın gerçekleşmesi ve idamesi hususunda gay
retler göstermektir. İktidar olarak bütün bu 
anlayış ve düşünce içinde, sorumluluğumuzun 
ağırlığım bilerek, gayet soğukkanlı, sinirleri
mizi yıpratmadan gelen haklı haksız tenkid 
vo hücumları da bu ağırlık ölçüsü içinde ve bil
hassa yapıcı ve müspet olan her tenkidi, kusu
rumuza aidoîan her tenkidi geniş bir yürekle 
ve anlayışla değerlendirmeye devam edeceği
mizi en derin saygılarımla arz ederim arka
daşlar. (A. P. saralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Efendim, Devlet Bakanı Sa
yın Ocak vazife ile yurt dışında bulunduğu 
için, onun yerine, ona vekâlet etmekte olan 
Devlet Bakanı Sayan Seyfi Öztürk görüşecek
ti;-. 

Saym Nazif Arslan sizin talebiniz nedir? 
NAZİF ARSLAN (Sivas) — Efendim, bir 

sataşma doîayısiyle sos istemiştim. 

BAŞKAN — Onu bilâhara halledelim efen
dim. 

DEVLET BAKANI SEYPt ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Saym Başkan, muhterem arkadaş
larım, mâruzâtıma başlamadan önce bir tarihî 
hakikatin, bir tarihî hâdisenin zapta geçmesi
ni istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet Hükü
metinin Dâhiliye Vekili ile Devlet Vekiline, 
Anayasanın esprisine göre, en tesirli muraka
be vasıtalarından birisi olan gensoru tevcih 
edilmiştir. Bunun sonunda, bu bakanlar hak
kında itimat, ademi itimat izharı dahi istene
bilir. Bu derece ciddî bir murakabe vazifesi
nin ifa edildiği şu anda Hükümet yerindedir, 
Hükümeti iş başında tutan iktidar grupu ka
hir ekseriyeti ile yerindedir, murakabe vazi
fesini millet adına yapan, Anayasaya göre en 
tabiî hakkı olan, murakabe görevini hüsnüni
yetle ifa etmesi lâzımgelen anamuhalefetin 
grupundan sadece 17 arkadaş burada mevcut
tur. (A. P. saralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; büyük Türk Mil
leti, hizmetine memur ettiği kişilerin elbette-
ki ne tarzda vazife ifa ettiğini yakından taki-
bediyor. Milletin işlerinin, milletin günlük ha
yatına müessir vazifelerin biran evvel görül
mesini temin edecek olan Yüce Mecliste, 89 
ncu maddenin istimali suretiyle bütün bu va
zifeleri bir tarafa bırakıp, yalnız bakanları ve 
Hükümeti murakabe hakkı olan gensoru öner
gesi gibi, son derece hassasiyetle kullanılma
sı ve hüsnüniyetle istimali gzreken bir mües
sesenin perdesi arkasında yaptığınız birtalam 
obstrüksiyonlar. hic şüphesiz sizin temsil etti
ğiniz kimseler hiçbir surette takipten fariğ 
olmıyaoaktar, Yalandan sizi izliyecek, bu ha
reketlerinizi takihedccektir. Bu zabıtları oku
yacak nesiller 89 ncu maddenin, 1968 Türldve-
sinde muhalefet tarafından hangi maksatlar 
için istimal edildiğini öğrenmiş olacaktır. 
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Şimdi dokunulması lâzımgelen bir ikinci hu-
;îusa temas edeceğim. Bu hâdise doîayısiyle 
mesuliyetinden bahsedilen bâzı zevat hakkın
da kanuni takibat, idari takibat yapılmıştır. 
Hükümet olarak bu takibat icra edildikten son-
ra bunun neticesine intizar ettik, Hiç şüphe
sin kasr. organları, idarenin yapmış olduğu bu 
tahkikatın usule, kanuna, vakıalara uygun 
olup olmadığını tarafsızlık ölçüsü içinde tetkik 
etmiş ve karara bağlamıştır. Devlet Şurasının 
ittihaz etmiş olduğu 14 . 1 . 1987 tarihli karar, 
aynı. samanda Resraî Gazetede de intişar etmiş
tir. Bu karara agâh olması lâzımgelen Parlâ
mento üyesi, muhalefete mensup arkadaşları-
ram bundan haberdar görünraiyerek, mesele
yi bir gensoru haline getirip bu kürsüyü iş-
<m! etmelerim?, de hüsnüniyete makrun olma
dığım da evvelki beyanımın altına dercetmek 
istiyorum. 

Devlet Burasının kararında aynen şunlar 
yazılı: «-Paniğe kapılan Sivaslı seyircilerin ka
pıya hücum etmeleri ile ezilme ve sıkışma so
nunda olüın ve yaralanmaların meydana geli
şi, 7 dakika gibi, çok kısa bir süre içinde olup 
bitmiştiv. Kayseri Spor Kulübünün golü üzeri
ne bu kulübün taraftarlarınca yapılan teza
hüratın Sivas'ı seyircilerin protestosu ile kar
şılanması, tarafların birbirlerine taş atmaları 
sonucunu doğurmuş, bir anda şahlanan kütle 
psikolojisinin yarattoğı bu olağanüstü durum 
sebebiyle alınan emniyet tedbirleri olayları 
önlemeye kâfi gelmemiştir. Bu kadar kısa bir 
süre içerisinde olup biten olayların kolluk 
kuvvetleriyle önlenememesi üzerine derhal as

kerî yardım ekipleri çağrılmış ve Vali Nâzım 
Üner'in, önemli gördüğü başka bir iş için şe
hirden ayrıldnğı tesbit olunmuş, G-assi bucağına 
gitmiş olması sonucu hâdiseye tesirli görül
memiştir. Sanıkların, hâdisenin iyi geçebilece
ğini göz önünde bulundurarak karşılaşmadan 
önce, kendi görüş, düşünüş ve kavrayışlarına 
göre emniyet tedbirleri aldıkları ve bu ted
birlerle çıkabilecek her hangi bir olayın ön
lenebileceğine ve doîayısiyle görevlerini gere
ği gibi yaptıklarına inandıkları, alman tedbir
lerin yeterli olup olmadığını önceden kestire-
nıemeleri, kendilerinin cezai yönden sorumlu
luklarını gerektirmiyeceği ve bu hâdisede bir 
kasıtları da tesbit edilemediği cihetle işledik-

| leri ileri sürülen görevi savsama suçunun ka-
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nuni unsurları gerçekleşmemiş ve aldıkları ted
birlerin ve yaptıkları çalışmaların bu derece 
vahîm bir olayın meydana gelmesini önleme
ye yeter derecede olup olmadığı hususu kesin 
delillere bağlanmamış olduğundan, haklarında 
verilmiş olan meni muhakeme kararının tas
dikine.» 

Muhterem arkadaşlarım; görülüyor ki, 7 da
kika gibi çok kısa bir zaman içerisinde mey
dana gelmiş olan vahîm bir olayda idari ku
sur hiçbir veçhile sabit olmamıştır. O halde han
gi kusur vardır? 

Muhterem arkadaşlarım; burada Hükümete 
atfı mümkün kusur yoktur, bakana atfı müm
kün bir kusur yoktur, idarede vazife görenle
re atfa mümkün bir kusur yoktur. 

O halde bu gensoru niçin verilmiştir? Bir 
tek sebep kalıyor, o sebep de şudur; obstrük-
siyon yapılması lâzımdır, mevzu olarak cazip 
görülmüştür, iki şehir arasında mazide cere
yan etmiş, hepimizi üzen hâdiselerin bu kür
süde dile getirilmesi, siyasi nema için bir ser
maye olarak tercih edilmiştir. Bunu, siyasi ha-
yatımnz bakımından son derece teessüfe şayan 
görmekteyiz. Bu gibi, şehirler arasında, va
tandaşlar arasında rekabeti tahrik etmek, his
leri tahrik etmek, bundan siyasi netice ummak 
bizim siyasi ahlâkımıza girmiş bir kaide değil
dir. Bunu reddediyorum ve hepinizi bu mâru
zâtımla selâmlıyorum. Bu gibi gensoruların 
bu ölçülerle, bu anlayışla ve haklan suiistimali 
suretiyle Yüce Riyasete verilmemesini de temen
ni ediyorum. (Soldan, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Palaoğlu nedir efendim? 
MUSTAFA KEMÂL PALAOĞLU (Sivas) 

— Efendim, 95 nci maddeye göre söz vermeni
zi istirham ediyorum. Zira, münşilerinden bu
lunduğum bu gensoru önergesinin bir engel
leme, bir obstrüksiyon aracı olarak ve böyle 
bir maksada bağla olarak verildiği iddia edil 
di Bu, bize aidolmıyan bir maksat izafesidir, 
böyle bir maksadımız yolrtur. Bunu tavzih et
meye, izah etmeye mecbur edilmişimdir. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin efen
dim. 

Sayın Reşit Ülker, sizinki de galiba sataşma 
ile ilgili. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sataşma efen
dim, açıkça, ben önergemi verdikten sonra; 
sen Arnavutköy'de, Çengelköy'de oturursun, 

I memleketi tanımazsın, şeklinde sataşıldı, son
ra bu önergenin obstrüksiyon için verildiği söy
lendi. Bu önergenin obstrüksiyonla ilgisi yok
tur. söz istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ev
velâ işin esasını halledelim. Sataşma bilâhara 
gelecek. 

'İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve üç ar
kadaşının, vatandaş?, birbirine düşüren çeşitli 
olaylarla spor alanlarında cereyan eden hâ
diselerin siyasi sorumluları olduğu iddia edilen 
inişleri Bakam ile, Devlet Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 ncu ve 105 nci maddeleri ge
reğince gensoru açılmasına dair önergesi okun-
mırj. üzerinde müzakere cereyan etmiştir. 

Şimdi gensoru açılması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Gensoru, açılmasını, gündeme alın-
m^w. kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Nazif Arsîan, zatiâliniz de sataşma do
lay isiyle mi? 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sayın 
İçişleri Bakanı Faruk Siikan konuşmasında; 
«böylo önergeleri verenlerin davranışlarını va
tanperverlikle telif etmeye imkân yoktur.» 
dedi. Bu sözler nazik bir üslûp içinde de söy
lense yine bir hakarettir. 95 nci maddeye göre 
söz istiyorum. 

BA.ŞKAN — Şimdi, evvelâ Sayın Reşit Ül
ker'e söz vereceğim. 

Kendisine şu bakımdan sataşmıştır Re-
.«.it, Ülker, memleket gerçeklerini bilmez, çün-
kH o Erenköy'de. Kadıköy'de, Arnavutköy'de 
oturur» denmiş. (Soldan gürültüler) efendim, 
müsaade buyurun, Kadıköy'de oturmak mem
leket perdelilerini bilmemek anlarına gelmez. 
Bir Parlâmento üyesidir, istirham ediyorum. 
(Gürültüler) 

Sayın Reşit, Ülker, buyurun. 

KEMÂL BAĞCIOĞLTJ (Ankara) — Sayın 
Başkan, usuli bakamdan bir hata yaptınız, tu
tumunuz baklanda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, çağırdım arkadaşı
mızı, tatbikat bu merkezdedir. Bunu ben bir 
".oj-açma olarak takdir ettim, eğer sataşma yok
tur, deseydim... 

KEMÂL BA&CTOĞLU (Ankara) — Usuli 
I hatanızı ifade edeceğim. 
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BAŞKAN — Bilâhara ifada edin efendim, 
müsaade edin arkadaşımız görüşsün. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değcrili arka
daşlarım, açık bir sataşma karşıscnda huturu
nuzda bulunuyorum. 

Evvelâ şunu ifado edeyim ki; ben İstanbul 
Milletvekiliyim ve buyurdukları yerler, Eren
köy, Çengelköy benim doğduğum ve temsil et
tiğim yerdir. Bu yerin Türkiye'nin herhangi 
bir yerinden farklı olduğu kar.aaiindo değilim. 

Şahıs olarak ise, Türk Milletini seviyorum, 
Türk Milletinin hizmetindeyim. Eminim ki, şu 
anda bu müzakereyi dinliyor.!;': bana Lak ve
riyorlar, 43 vatandaşımın hakkını koruyorum, 
kanım koruyorum. (A. P. sıralarından; ^Şim
diye kadar nerede idin?» sorusu) 

Muhterem arkadaşlar, dinlerseniz aniıya-
caksmız, 17 Eylülde hâdise olmuştur, bu öner
geyi 26 Eylülde grupuma sundum. 27 Eylül ta
rihli bütün gazetelerde bu önergem yazılıdır, 
Sayın bakan lütfen okusunlar. (A. P. sıraların
dan «Bu sözlerin sataşma ile ne münasebeti 
var?» sorusu) Sataşmaya cevap veriyorum. 
Meclis 1 Kasımda toplandı, Meclis toplandıktan 
sonra benim grupunı, tıpkı sayın bakanın dü
şündüğü gibi, hâdisenin atoşli safhaları geç
sin diye bekledi, gene bir 'gün grupum karar 
verdi, İçişleri Bakanı hakkında gensoru arrla-
caktır diye bülten verildi, bu hâdiseler soğu
duktan sonra. Bu, ancak vatanseverliğimizi 
gösterir. Ob^rüksiyonla zerre kadar bu işin ara
kası yoktur. Bunu burada kapatamazsınız. 

Ben burada Sayın Bakandan bir tek noktayı 
sordum; dedim ki, 20 Ağustos 1967 de Milliyet 
Gazetesinde bir yası çıktı, «Bu gidişle sahalar
dan cesetler toplanacaktır» d<ye yasıyordu, bu-
unun için de bütün tedbirler söyleniyordu, 
tedbir alınması lâzımgelir deniyordu. Buna 
rağmen «Bu gidişle sahalardan ceset toplanır» 
denmesine ve çeşitli maçlarda ağır hâdiseler 
cereyan ötmesine rağmen Kayseri olayları, bil
hassa bu sayın bakanların tedbirsizliği netice
sinde olmuştur. Bu iş burada bitmez, bunun ce
zai mesuliyeti de vardır arkadaşlar. (A. P. sı
ralarından, «sataşmadan bahset» sedieri) Sa
taşmadan bahsediyorum. 

Biz, önergemizde ne Kayserili vatandaştan 
bahsettik, ne Sivas'la vatandaştan bahsettik. 
Merıt vatandaşlarımız dedik hepsine. Biz vatan
daşlarımızdan şu haldi, bu haklı diye bir ifado 

— 28 
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kullanmadık. Türk vatandaşının halikını koru
yoruz. Bunda neyimiz var, ne eksiğimiz var. 

Çimdi Sayın Bakan tamamen meseleyi ka
patmak için o gün oraya gelmiş de, artık kapı
dan çıkması lazımmış d?,... Alkış toy/amak su
retiyle asıl siyasi hâdiseyi kapatmaktadır. Ta
limat vardır, stadîarda yapılan maçlar için po
lisin talimatı vardır, merasim talimatı vardır. 
O talimat da tribünlerin yıkıilmaması, kapıla
rın kırılmaması için önleyici tedbirlerin alın
man lâzımdır. Aklınız mı Sayın Bakan «Saha
lardan cesetler toplanacak» dendiği halde Türk 
vatandaşının hakkını korudunuz mu? (A. P. 
sıralarından : «Sataşma ile ne alâkası var?» 
sorusu, gürültüler) 

BAŞKAN —. Sayın Reşit Ülker, lütfen... 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, Başkanlığın 
tutumu hakkında diye şimdi bir usul müza
keresi açmacın... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Tatbik 
etmiş olduğunuz şu usulü muamelenin içtüzüğe 
aykırılığı hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi bakın arz edeyim, 
zatıâlinizo. «Zatı hakkında taarruz vâki olan» 
diyor. Bir milletvekiline bir Parlâmento üyesi
ne Sayın Bakanın «sen Erenköy'ünde oturur
sun, sen Kadıköy'ünde oturursun, memleketi 
tanımazsın» demesini ben sataşma kabul ettim. 
Eğer kabul etmeseydim kabul etmiyordum der
dim. Arkadaşımız direnirse oyunuza sunar
dım. Bunun artık bir usul müzakeresi cfiaeak 
tarafı yok efendim. Takdir hakkımı kullandım 
ve verdim. 

KEMAL BAĞCÎĞLU (Ankara) — izah ede
ceğim. 

BAŞKAN — Nesini izah edeceksiniz? Tak
dir hakkımı kullanlım. Ama arkadaşımız çıktı, 
sataşmaya cevap verdi, vermedi, ona karışa
mam. Çünkü ben burada sözleri sansüre tabi 
tutmuyorum. Tam sadede davet ettiğim sırada 
topladı kâğıtlarını indi. Mesele bundan ibaret. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkanım, Anayasanın 89 ncu maddesinin tat
bikatında yaptığınız hata bakımından, usul 
hakkında söz istiyorum. İçtüzüğe göre söz ver-
miye mecbursunuz. 
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BAŞKAN — Beyefendi, demindenberi böy
le söyiemediniz, içtüzüğün 95 nci maddesinin 
tatbikinden mütevellit hatâ ettiniz onun için 
söz istiyorum, dediniz. Giso isah ottim, bu hu
susta söz veremem dedim. Şimdi diyorsunuz 
ki, Anayaasnm 89 ncu maddesi hakkında söz 
istiyorum. Buyurunuz, izah ediniz, böyle söy-
losenize. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Lehin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, neyin lehinde? Ben 
usul müzakeresi açmıyorum (Gülüşmeler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak iki Meclis halin
de, 1961 seçimlerinden sonra siyasi hayattaki 
faaliyetimize başladığımızdan bu yana Millet 
Meclislerinde çok gensoru önergeleri konuşul
du, karara varıldı. Bu gensoru önergelerinin 
tatbikatı Anayasanın 89 ncu maddesine göre 
olmaktadır. Her ne kadar gene Anayasanın 
muvakkat bir maddesiyle meriyette bulunan iç
tüzüğün mahsus maddelerinde eskiden istizah 
takriri olarak vasıflandırılan gensorunun Mec
lislerde nasıl müzakere edileceğine dair hü
kümler varsa da, Anayasanın âmir hükmü ge
reğince İçtüzüğe aykırı olan mevzularda, Ana
yasanın içtüzük gibi yazılı mufassal maddeleri
nin geçerli olduğu ve tatbikata esas alınacağı 
hepimizin malûmudur. 

89 ncu maddeye göre cereyan eden genso
ru müzakerelerinin mebdei olan bu gensorula
rın gündeme alınıp alınmaması mevzuunda ya
pılan müzakerelerin tarzı cereyanını İçtüzük 
değil, Anayasanın 89 ncu maddesi bizzat tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Şöyle ki, «Bu görüşme
lerde ancak önerge sahibi veya önerge sahip
lerinden birisi, siyasi parti grupları adına birer 
milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan 
veya bir bakan konuşabilir» demektedir. 

Şimdi Sayın Başkan, görüyorum ki, iktidar 
grupunun seçim kanununu getirmesi bahis mev
zuu olduğu efkârı umumiyenin bununla ilgilen
diği şu günlerde gensoru tatbikatında yeni bir 
usul açılmış bulunmaktadır. Bu tadadi olan, 
Anayasa icabı bunun dışında kimseye söz ve
rilmemesi gereken gensorunun gündeme alınıp 
alınmamasının müzakeresi sırasında muhale
fete mensup veya önerge sahiplerinden birisi 
kaldırıyor elini, «Sayın Başkan, benim fikirle

rime taarruz vâki olmuştur, 95 nci maddeye 
göre söz istiyorum...» Sayın Başkan da buyu
runuz, diyor. Geliyor arkadaş buraya... (C. H. P. 
sıralarından, «Gensoru önergesi oylandıktan 
sonra söz verildi» sesleri) Oylanmadan evvel 
da verildi efendim. Geçen birleşimde oylanma
dan evvel gene aynı Sayın Başkan veya bir baş
ka Başkanvekili arkadaşımız Başkanlık kürsü
sünü işgal ettiğinde Önerge oylanmadan, şahsı 
hakkında taarruz vâki olduğunu ifade eden 
bir sayın milletvekiline söz verdi. 

Muhterem arkadaşlarım; İçtüzüğün 95 nci 
maddesinde vakıa şahsına bir taarruz vâki olan 
veya fikirleri yanlış aksettirilen milletvekili
nin söz istemeye hakkı var ise, de bu hakkı 
takdir Başkana ait ise do, bu müzakereler gen
soru müzakereleri değildir. Eğer gensoru mü
zakerelerinde de aynı hakka o milletvekilleri 
rohibolsaydı, o zaman Sayın Başkanın istina-
d etmiş olduğu 95 nci maddeden başka eski İç
tüzükte, yani halen tatbik edilen İçtüzükte 
157 nci madde olmazdı. 157 nci madde ayrı bir 
prosedür tansim etmiş bulunmaktadır. O pro
sedürde han2'i milletvekillerinin görüşeceği 
tesbit edilmiştir. Ama, yaptığımız tatbikat 
357 nci madde değil, biz 89 ncu maddeyi tat
bik ediyoruz. Yani, önerge sahiplerinden biri
cine söz veriyoruz, siyasi parti grupları konu-
pyor, Başbakan veya bakanlardan birisi ko
nuşuyor. Peki, şöyle bir sual akla gelebilir. Ne 
olacak? Şahsına taarruz vukubulan milletvekili 
bunun cevabını veremiyecek mi? Verebilecek 
arkadaşlarım. Ama bu usul çerçevesi içinde de
ğil Yine bizim içtüzüğümüzde zaptı sabık hak
kında söz istemek vardır ve zaptı sabık hakkın
da bir milletvekili çıkıp bu kürsüye, ama bir 
celse sonra kanaatlerini tesbit edebilir, zapta 
janîış geçtiğini söyliyebilir. Kanaatinin bu ol
madığını ifade edebilir veya şahsı hakkında 
taarruzda bulunan bir başka milletvekili veya 
bakanın fikir ve kanaatlerinin aksine bir mü-
ısılâü dermeyan edebilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu tatbikat 
bizi şöyle sakîm bir yola götürüyor. Müzakere 
yapılıyor, hattâ Sayın Başkan bu gensoruyu 
oyluyor, ondan sonra çıkıyor bir arkadaşımız 
buraya, taarruz vukubuldu diye gensorunun 
içindeki aynı meseleleri huturumuza getiriyor. 
Yanlıştır bu tatbikat. Sayın Başkan gensoru 
ile ilgili bir mesele hakkında şahsına taarruz 
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6 ahi vukubulsa, o milletvekiline söz veremez. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Birleşimin başında 
Bayın Bağcıoğlu ile aynı grupa mensup Saym 
ihsan Ataov, yaptığımız tatbikattan dolayı 
Başkana teşekkür ediyordu, sonunda tenkide 
mâruz kalacağımızı hiç tahmin etmezdim. Kal
dı ki, Sayın Bağcıoğlu'nun ifade buyurdukları 
husus, yani mazur görsünler, tamamiyle yan
lıştır. Belki içeri girip çıktılar, dikkat etme
diler, sataşma dolayısiyle Sayın Reşit Ülker'e 
söz verdiğim saman, her halde hazır bulunan 
arkadaşlardan bir çoğu müşahede etmiştir, gen
soru ile konunun ilgisini kesmek için, evvelâ, 
gensoru önergesini oylattım, ondan sonra Sayın 
Reşit Ülker'e söz verdim. Kaldı ki, gensoruların 
müzakere usulünü tesbit eden 89 ncu madde, 
milletvekillerinin içtüzüğün 95 nci maddesi ge 
milletvekillerinin içtüzüğün 95 nci maddesi ge
reğince haiz oldukları söz hakkını ortadan kal-

Bir hususa daha temas ettiler. Zaptı sabık 
hakkında söz istenebilir dediler. Bu da, müsa
adeleriyle arz edeyim, yanlıştır. Tatbikatımız 
vardır, sataşma dolayısiyle söz, ancak o birle
şimde istenebiliyor, hattâ tarihini dahi zikrede
bilirim. Bunu böyle yapıyoruz. 

Şimdi efendim, bakınız ne kadar çok yön
den Başkanlığın tenkide mâruz kaldığını ifade 
için Sayın Reşit Ülker'in de bizi tenkid eden 
bir önergesi, bir ikazı oldu, onu da cevaplan
dırayım. 

Sayın Reşit Ülker de diyor ki, 89 ncu mad
de mucibince yalnız Başbakan veya bir bakan 
konuşabilir, iki bakan konuşamaz, yanlış tat
bikat yapıyorsunuz. 

Sayın Reşit Ülker'in de insafına sığınırım. 
siz iki bakan hakkında gensoru açacaksınız, 
icabında gensoruyu kabul edip onu düşürecek
siniz, müdafaasını alamıyacaksmız. Böyle bir 
tatbikat olmaz Sayın Reşit Ülker. Sizin öner
geniz madem ki, iki bakan hakkındadır, ei-
betteki iki bakanın da savunmasını yapmak 
hakkıdır. 

Efendim, gündemin diğer maddesine geçi
yoruz. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Ben
de sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arz edeyim, sizinkileri sataş
ma olarak kabul etmiyorum, direniyorsanız oy
larım. Ama arz edeyim: Sayın Palaoğlu, Saym 

Reşit Ülker sizin temas etmek istediğiniz hu
suslara cevap verdi. Yani, bu gensoru önerge
leri bir obstrüksiyon mahiyetinde değildir, 
biz bunu evvelden vermiştik, ama grup kabul 
etmedi ve saire, izah etti. Binaenaleyh, ayrıca 
aynı konuda size söz vermeye lüzum görmü
yorum. 

Sizinkine gelince Saym Nazif Arslan; sizin 
de bizzat ifade ettiniz «Saym içişleri Bakanı 
nazikâne bir üslûpla» dediniz. Bunlar, iki grup 
arasındaki siyasi görüş ve anlayış farklarından 
çıkan çatışmalardır, 95 nci maddenin ruhun
da memzuç olan bir sataşma veya sizin tarafı
nızdan söylenen bir fikrin hilafını ifade etmek 
gibi bir husus yoktur. Başkanlığın kanaati bu
dur. Ama derseniz ki, direniyorum, oya suna
rım. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Saym 
Başkan, «Bu davranış vatanperverlikle bağdaş
maz» tâbiri sizce hakaret kabul edilmiyorsa 
mesele yok. 

BAŞKAN — Böyle bir şey söylemedi efen-

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Söy
ledi efendim. Eğer bu tâbir sizce bir hakaret, 
bir sataşma kabul edilmiyorsa ben direnmiyo
rum. 

BAŞKAN — öyle bir şey söylenmedi efen
dim. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

9. — Yozgat Milletvekili Yuzuf Ziya Ba
lı adınlı ile Kars Milletvekili Adil KurteVin, 
d/'.niz kıyılarının, halkımızın ortak malı olması 
gerekirken, birkaç yüz kip tarafından yağma 
edildiği iddiasiyle bu konuda Hükümetin so-
rmnlüluğunu tesbit için Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasına dair öner
gesi. (U/61) 

BAŞKAN — Efendim, önerge geçen birle
şimde okunmuş, ıttılaa sunulmuş ve dolayısiy
le zapta da geçirilmiş idi. Şimdi, gündeme alı
nıp almılmaması mevzuunda görüşmeye geçi-
yoruz. 

Geçen birleşim kabul ettiğinis bir önerge 
gereğince bu önerge üzerindeki konuşma süre
si de 15 dakikadır. 

Söz, önerge sahibi Saym Yusuf Ziya Baha-
dmlı veya Saym Adil Kurtel'indir. Buyururu 
Saym Kurtel. 
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ÂDİL KURTEL (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bize ayrılan onbeş dakika
lık bir zaman içerisinde, kıyı yağmacılığını, 
bütün ayrıntıları ile açıklamak ve Hükümetin 
sorumluluğunu gerektiren delilleri ortaya koy
mak elbette ki, mümkün değildir. Bu itibarla, 
görüşlerimizi açıklarken konuyu genel hatları 
ile ortaya koymaya ve bâzı deliller vermeye 
çalışacağız. 

Sayın milletvekilleri; kıyı yağmacılığı, de
niz sahillerinin yerli, yabancı özel şahısların ta
sarrufuna geçmesi ve bu yoldan kamu emlâki 
olan denizden bir mutlu azınlık dışında hallnn 
yararlanmasına engel olunmasıdır. Bu konu, 
yani kıyı yağmacılığı tek başına ele alınarak 
izah edilecek ve çözümlenecek bir konu değil
dir. Kıyı yağmacılığı, millî gelirimiz başta ol
mak üzere yeraltı, yerüstü bütün zenginliklerimi
zin üzerinde sürdürülen yağmanın sadece bir 
halkasını teşkil ermektedir. Petrol yağmasına, 
madenlerimizin yağmasına göz yuman iktidar
lar başta oldukça kıyılarımızı bu yağmanın dı
şında tutamazdık. Bu bir mucize olurdu. 

Bu noktayı böylece belirttikten sonra bu
gün Türkiye'mizde bir sahil yağmacılığı var 
mıdır ve Hükümetin bu konudaki sorumluluğu 
nedir, kısaca bunu açıklamaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri; bunu yaparken deniz 
kıyılarımızın hukukî statüsünü ve mevzuatımız
da yer alan hükümleri kısaca açıklamak isti
yorum. Bunu yapmamın amacı, hukukî durum
la fiilî durumu karşılaştırmak ve Hükümetin 
siyasi sorumluluğunu ortaya koymaktır. Hu
kukî durumla fiilî durum arasında bir mutaba
kat varsa elbette ki, Hükümetin sorumluluğu 
söz konusu edilemez. 

önergemizde de açıkladığımız üzere, deniz, 
nehir ve göller özel mülkiyete konu teşkil ede
cek mallar niteliğinde değildir. Deniz, nehir 
ve göllerin özel mülkiyete konu teşkil edemiye-
ceği görüşü, genel bir görüş olarak kapitalist 
ülkelerde de kabul edilmiş bulunmaktadır. İle
ri Avrupa ülkelerinde sahil şeritleri 40 - 60 
metre derinliğinde kamulaştırılmış ve özel mül
kiyet konusu olmaktan çıkarılmıştır. Sahil şe
ritlerini Özel mülkiyet konusu olmaktan çıkar
manın amacı, ülkenin bir parçası olan karasu
larından, yani denizden halkın rahat ve kolay 
bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Sahil 
şeritlerinin belli derinliklerde kamuya mal edil

mesinin sebebi karasularının kamu malı sayıl-
masıdır. Sahil şeritlerinin kamu malı sayılma
sı, karasularının kamu malı sayılmasının tabiî 
bir neticesidir. Sahil şeritleri özel mülkiyete 
konu teşkil edecek olursa, halkın bir kamu ma
lı olan denizden yararlanması fiilen önlenmiş 
olur. 

Roma'dan beri doktrinde kabul edilen bu 
görüşe bizim mevzuatımızda da yer verilmiştir. 
Medeni Kanunumuzun 641 nci maddesinde, 
2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanununda ve İs
tanbul-şehri imar yönetmeliğinde bu konuda 
sarahat vardır. Medeni Kanunun 641 nci mad
desinde deniz, nehir ve gollerin kamu malı ol
duğu açıkça tasrih edilmiştir. Halen yürürlük
ten kaldırılmış bulunan 2290 sayılı Yapı ve 
Yollar Kanununun 4 ncü maddesi de şu mahi
yette bir hükmü ihtiva etmekte idi: «Su ke
narlarında rıhtımdan veya rıhtım yapılacak 
noktadan 10 metro genişliğinde bir mahal, 
umumun istifadesine mahsus olarak serbest bı
rakılacaktır.» Bu hüküm İmar Kanununa alın
mamakla beraber İstanbul Şehri İmar Yönet
meliğinde «Su kenarlarından 10 metre mesafe 
dâhilinde yapı yapılamaz» denilerek bu yasak 
s ürdür ülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, doktrinde yer alan bu 
görüşlere ve mevzuatımızdaki hükümlere rağ
men sahil yağmacılığının önüne geçilememiştir. 
Hattâ bu yağmacılık son yıllarda hızını daha 
da artırmıştır. 

Şimdi müsaadelerinizle bu yağmanın nasıl 
ve kimler tarafından yapıldığını açıklamak 
için bâzı örnekler vermek istiyorum. Burada 
basında yer alan bir makaleden bir parçayı ay
nen okumak istiyorum: 

(İstanbul kıyıları çoktan kaybedildi. İstan
bul halkı denize girmek için saatlerce yol yü
rümek ve bir sürü para harcamak zorunda. İs
tanbul kıyılarının ancak yirmide biri denize 
girmek için halkımıza açık, önce saray men
supları diktikleri köşkler ve yalılarla sahilleri 
kapatmaya başlamışlar, sonra hızla zenginle
şen mutlu azınlık, kıyılara el koymuştur. Kor
kunç bir spekülâsyon ve layı arazisinin parsel
lenmesi hızla devam etmektedir. Hattâ İstan
bul'un çok uzaklarında Bayramoğlu gibi özel 
mahalleler kurularak, sahil, halkın yararlanma
sına kapatılmaktadır, Kumburgaz'da durum 
aynıdır. 
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Bu yüzden, durumu az - çok elverişli olan
lar denize girmek iğin Ayvalık, Marmaris, Alan
ya gibi yerlere gitmektedir. Şahıslar ve emlâk 
firmaları sahilleri kapatmaktadırlar. İşin daha 
tehlikelisi turizm aldatmacasiyle yabancılar, 
özellikle Alman firmaları sahillerimize el koy
mak için tertiplere girmişlerdir. Bir Alman fir
ması Türkiye'nin güney sahillerini kapatmak 
için çalışmalar yapmaktadır. Yabancı petrol 
şirketleri, kurdukları paravan şirketlerle, tu
ristik tesisler kurma gerekçesiyle, kıyıları hal
ka kapatmaya başlamışlardır. Bir yabancı şir
ketin ekonomik egemenliği altındaki petrol şir
keti Mersin civarında bir koyu kapatmıştır. 
Yabancıların kıyılarımızla ilgilendiğini gören 
.Transtürk gibi bâzı iihalât ve ihracat firmala
rının sahipleri dahi sahil kapatma teşebbüsleri
ne girişmişlerdir. Türk kıyılarını doğrudan 
doğruya satınalamıyan petrol şirketleri, depo
lama tesisleri kurmak gerekçesiyle uydurma 
yerli paravan şirketler kurarak bunu gerçekleş
tirmenin yollarını bulmuşlardır. Hattâ, Türki
ye'de bir mevzuat değişikliğine giderek sahil
lerimizin yabancılara satılmasını plânlıyan yet
kililer dahi mevcuttur. 

Sahilde özel mülk olamaz. Biz do ise durum 
terstir. Çepeçevre denizle çevrili İstanbul'da 
kapatılmıyan kıyı kalmamıştır. Deniz kıyıları 
özel mülklerle dolmuştur. Bu mülklerin sahip
leri bu durumla da yetinmemekte ve sonu de
nize açılan sokaklardan bile halkın denize gir
mek, deniz havası almak ve doniz manzarası 
.seyretmek suretiyle istifadesini imkânsız hale 
getirmektedirler. Bunun da sayısız örnekleri 
vardır. Çiftehavuzlar'daki denize açılan 13 Mart 
Sokağı, duvar örülmek suretiyle kapatılmıştır. 
Yeşilköy'de denize açılan bir sokağın ağzı ka
patılmıştır. Kalender'de tepenin üzerinde deniz 
manzaralı bir kesim asfalt yol, zincirle kesile
rek ve manzaralı kısım telörgü ile çevrilerek 
halkın istifadesine kapalı tutulmaktadır. Bun
ların dışında, semt halinde halka kapalı yerler 
de vardır. Bayramoğlu ve Dragos tepe gibi. Bu 
yağma bâzı semtlerde kulüpler açmak suretiy
le yürütülmektedir. Bu tip kulüplere adaların 
hemen hemen hepsinde raslamak mümkündür.» 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim bu yağ
manın nasıl ve kimler tarafından hangi yol
larla, ne şekilde gerçekleştirildiği hususu Mi-
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marlar Odasının ve birçok müesseselerin bu 
konuda hazırlamış olduğu rapordan ve bu ra
porların tetkikinden açık ve seçik bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. Yağmanın ne şekilde ya
pıldığı, kimler tarafından yapıldığı önergemiz
de etraflı bir şekilde açıklanmış ve izah edil
miş olmasına rağmen, konuşmalar onbeş daki
kalık bir süre ile sınırlandırıldığı içindir ki, bu 
önergemizde yer alan delillere bütün teferrua
tı ile yer verme imkânlarına sahip değiliz. 

Muhterem arkadaşlar, mevzuatımızda yer 
alan hükümlere ve yargı organlarının kararla
rına rağmen sahillerimizin nasıl yağma edildi
ğini, arz ettiğim gibi, bu yazı açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu yağmanın nasıl ve kimler ta
rafından gerçekleştirildiğini izah ederken, uy-
gulanmıyan adlî ve idari yargı organlarının 
kararları üzerinde de kısaca durmakta fayda 
görüyorum. Gerçekten de idari ve adlî yargı 
organları' vermiş oldukları müteaddit kararlar
da deniz kıyılarının kamu emlâki olduğunu ve 
üzel mülk konusu oîamıyacağmı açıklığa ka
vuşturmuş olmalarına rağmen, bu kararlarda 
yer alan görüşler de itibar görmemiş ve bu 
yüzden verilen kararların infazı cihetine bu
güne kadar gidilmemiştir. Danıştay'ın 4.6.1962 
tarih ve 1982/2882 sayılı kararı bugüne kadar 
uygulanmamıştır ve bu kararın gereği yerine 
getirilmemiştir* Uygıılanmıyan Danıştay ka
rarları üzerinde önemle durulması gereken bir 
konudur. Zira, Anayasamızın 132 nci maddesi: 
;Yasama ve yürütme organları ile idare, mah

keme kararlarına uymak zorundadır; bu or
ganlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
surette değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez» hükmünü koymuştur. 

Arz ettiğim gibi, sırf bu durum, yani ida
ri ve adlî yargı organlarının, sahillerin kamu 
mülkiyeti olduğu ve özel mülk konusu olamı-
yacağı hakkındaki kararlarının uygulanmamış 
olması, Anaysanın 132 nci maddesinin açık hük
mü karşısında, Hükümetin sorumluluğunu teş
kil edecek bir unsurdur. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, bir dakikanız 
var efendim. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Sahilleri
mizin hukukî durumunu ve mevzuatımızda yer 
alan hükümleri izah ettikten sonra bağımsız 
yargı organlarının bu konudaki görüşlerini de 
açıklamış bulunuyorum, 
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Hukukî durum, sözlerimin başında da arz 
etmiş olduğum üzere, deniz sahillerinin özel 
mülk olmasına mânidir. Bu hukukî duruma 
rağmen sahillerimizin, yerli - yabancı bir avuç 
insan tarafından özel mülk haline getirilerek, 
halkımızın bir kamu emlâki olan denizden isti
fadesine engel olunduğu bir gerçek olarak or
tada durmaktadır. Hukukî duruma uymıyan, 
hukukî durumun icaplarını yerine getirmediği 
için sahil yağmacılığına yol açan Hükümetin 
sorumluluğu, hiçbir tereddüte yer vermiyecek 
şekilde ortadadır. Bu sorumluluk bir yana, 
bugün için tek çıkar yol deniz kenarları ile 
denizi kolayca gören, denizden görülebilen sa
hil banklarının üzerindeki tesislerle birlikte ka
mulaştırılması ve halka açılmasıdır. Hazinenin 
ve belediyenin ellerindeki kıyı arazilerini sat
maları kesinlikle önlenmelidir. Anayasanın 36 
ve müteakip maddeleri, her türlü kamulaştır
maya kapıları açık tutmuştur. Anayasanın 
36 ncı maddesi; «Mülkiyet hakkının kullanılışı 
tomlum yararına aykırı olamaz» demektedir. 
Anayasanın 38 nci maddesi, kamu yararı bulu
nan hallerde, gerçek karşılığı peşin ödenmek 
şartiyle taşınmaz malların kamulaştırılmasına 
cevaz vermektedir. 39 ncu madde ise, deniz 
kıyılarında bulunan özel işletmelerin kamulaş
tırılması imkânını vermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, vaktiniz doldu 
efendim. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Meri mevzuat ve Anayasa hükümleri uy
gulandığı gün sahil yağmacılığı çözümlenmiş 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 15 dakikalık bir za
man süresi içerisinde bu mühim konuyu, söz
lerimin başında da arz ettiğim gibi, bütün ay-
rmtılariyle ortaya koymak elbette ki, mümkün 
değildir. Gensoru açılacak olursa, konuyu bü
tün ayrıntıları ve delilleriyle tartışmak ve Hü
kümetin siyasi sorumluluğunu ortaya koymak 
imkânı elbette ki, hâsıl olacaktır. 

Bu itibarla, vermiş olduğumuz gensoru 
önergesi lehinde oy kullanmanızı diler, Yüce 
Meclisin değerli üyelerini saygı ile selâmlarım. 
(T. t. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın İs
met Kapısız, buyurunuz. 
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Sonra söz sırası G. P. Grupu adına Sayın 
Süreyya Koç, sonra A. P. Grupu adına Sayın 
Ali Esat Birol, daha sonra Y. T. P. Grupu adı
na Sayın Nihat Diler'dedir. 

Buyurun Sayın Kapısız. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Muhterem Başkan, değerli millet ve
killeri; Türkiye İşçi Partisinin Hükümet hak
kında bir gensoru açılması talebiyle Yüce Mec
lise getirdiği mevzu, bir gensorudan ziyade, ka
naatimizce bir Meclis araştırmasına ihtiyaç arz 
eden ve üzerinde önemle durulması gereken bir 
konudur. Filhakika gerek sağlık ve gerekse tu
ristik bakımından ehemmiyeti aşikâr olan sahil
lerimiz ihmalkârlık yüzünden her gün biraz daha 
gayrikabili istifade bir hale gelmekte ve birta
kım açıkgözler tarafından, ileride fahiş fiyatlar
la satılmak üzere, kapatılmış bulunmaktadır. 

öteden beri devam eden bu sahil yağmacılı
ğı, bâzı yerlerde deniz yağmacılığı haîini de al
ınış ve hattâ denizden doldurulan yerler tapuya 
bağlanarak bu sayede birçok açıkgözler vergi 
dahi vermeden milyonlar vurgunlardır, işin da
ha kötü ve garip tarafı, herkes tarafından bilin
diği. ve gazetelerde, mecmualarda bu mevzu ile 
ilgili çeşitli yazılar her gün neşredil diği haJcîe 
bu yağmacılığın iştahları kabaran vurguncular 
tarafından her gün biraz daha artmış olarak de
vam etmekte oluşudur. 

Bugün başta istanbul, izmir gibi büyük şe
hirler olmak üzere sahillerdeki şehir ve kasaba
larımızın hemen hemen hiçbirisinin belediye hu
dutları içinde bulunan sahillerin de âmmenin is
tifadesine tahsis edilmiş bir saha mevcudolmadı-
ğı gibi, adetâ deniz manzarasının dahi seyredil
mesine imkân bırakılmamış olmasıdır. Beledi
ye hudutları dışındaki sahillerde bu kıymetli 
yerler birçok açıkgözler tarafından ucuz fiyatla 
satmalmmış ve parsellere bölünerek kısmen 
özel şahıslara satılmış ve kısmen de ileride daha 
büyük kârlarla satılmak üzere muhafaza altına 
alınmıştır. Sahil mıntakalarmdaki bu korkunç 
spekülâsyon iştihları artırmakta ve büyük şe
hirlere civar yerler bir tarafa; Anadolu sahille
rinde bile âmmeye tahsis edilecek yerler bugün 
psk azalmış bulunmaktadır. Bu hale; turizm 
yönünden sahillerimizden faydalanmak istiyen 
bâzı teşekküller de ayak uydurmakta ve bir kı-
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sim sahillerde de ecnebilere tahsis edilen dinlen
me siteleri ve tatil köyleri kurulmaya ballan
mış bulunmaktadır. 

Halkın istifadesine açık bulundurulmak üze
re umumi plajlar kurulmadığı gibi, bu halden 
istifade eden plaj sahipleri de fiyatları artırdık-
dıkça artırmakta ve hülâsa fakir Türk halkına 
deniz adetâ yasak edilmiş bulunmaktadır. 

Bu hâl ve yağmacılık daha ne samana kadar 
gidecektir? Biz Millet Partisi olarak elbette fer
dî mülkiyet ve sairi teşebbüse kıymet veren bir 
siyasi teşekkülüz, fakat fertlerin ayrı ayrı im
kân bulamadıkları ahvalde müesseseler veya biz
zat Devlet eliyle ihtiyaçlarının karşılanması ge
rektiğine de inanmaktayız. Esasen, Anayasanın 
da zorunlu kıldığı sosyal güvenliğin sağlanmadı 
esprisi de, bu anlayışın başka bir ifadesidir. 

Devlet; fakir, zengin herkesin denişlerden ve 
denizin sağlığımıza olan faydalarından, aynı şe
kilde istifade etmelerini sağlamaya ve bunu em
niyete almaya mecburdur. 

Hava gibi, su gibi, güneş gibi, denizler ve de
nizlerden istifade hakkı da Devletin himayesin-
derîir ve her Türk ferdinin aynı şekilde bu hak
tan faydalanması gerektiğine inanmaktayız. 

O halde, dolanbaçlı yollarla ve sahillerin mu
ayyen .ellerde toplanması suretiyle halkımızın 
denizden faydalanmasına mâni olunması, Hükü
metin üzerinde ehemmiyetle duracağı bir mev
zudur. 

Bu hususta çeşitli beyanlar, gazetelerde şi
kâyetler, yazılar mevcuttur. Hele sahillerimi
zin ecnebilere peşkeş çekilmek istenildiği şeklin
deki rivayetler de büsbütün zihinleri kurcala
maktadır. 

Bu hususta bir Meclis aragtırmasvvapılarak 
bütün bu iddiaların tetkik konusu yapılması ka
naatimizce daha faydalı olurdu. Bu mevzuda 
bir gensoru açılmasının gündeme alınıp alınma
ması mevzuu Yüce Mecliste tartışılırken elbette 
birçok fikirler ortaya atılacaktır. Bunları ve 
bildiklerimizi de karşılaştırarak, ilgili Bakanlık
ları da dinledikten sonra bir karara varacağız. 
Alacağımız neticeye göre de oylarımızı kullana
cağımızı ifade etmek isterim. 

Ancak, bu hususta kanaatimiz şudur ki, şe
hir ve köy gibi, özel mülkiyete konu teşkil etme
si mümkün olmıyan güneş ve hava gibi herkesin 
mütesaviyen istifade hakkı bulunan denizlerin, 
sahil yağmacılığı suretiyle bu durumdan çıkarıl

makta olduğu ve yurttaşlarımızın müştereken 
ve mütesaviyen istifade etenelerine mâni olundu
ğu da bir gerçektir. Devlet, bundan hallim müş
tereken yararlanmasını sağlamakla yükümlü
dür. Bu noktadan hareket ederek Hükümetin bu 
hususta en loşa bir zamanda gerekli tedbirleri 
alması en halisane temennimizdir. Bugün değilse 
bile yarın bu tedbirleri almakta kusur edenler 
âmme vicdanında hesap vermek durumunda 
olacaklardır. Bu bakımdan biz Millet Partici 
Meclis Grupu olarak Hükümetin bu iş üzerine 
en kısa bir zamanda eğilmesi lüzumuna inanıyo
ruz. Şahsım ve grapum adına Yüce Meclise say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Süreyya Koç. 

G. P. GRUPU ADH7A SÜREYYA KOÇ (Ba
lıkesir) — Sayın. Balkan, sayın milletvekilleri, 
Türkiye is d Partisi millet vekilleri tarafından 
verilmiş olan, 24 Ocak 1968 tarihli ve 36 sayfa
lık bir önerge ile, kıyıların mahdut kimilerin mül
kiyetine konu teşkil etmesi ele almmış ve Ana
yasanın 89 nen maddesine istinaden «Hükümet 
sorumluluğunu tesbit için» gensoru anılması is
tenmiştir. 

Aslında yürütme organının, Meclis tarafın
dan denetlenmesinde başlıca yollardan birisi 
olan gensoru müessesesini bu önergenin muhte
vası ve taşıdığı üslûp itibariyle, ciddiyetle işle
tilmek istenmediği intibaı hâsıl olmaktadır. 

Kıyılarımızın, özellikle turistik bölgelerimi
zin korunması ve özel mülkiyete konu teşkil tu
rnesinin önlenmesi hususunda, mevzuat ve tat
bikat olarak sürekli ihmaller gösterildiği bir va
kıadır. 

Güven Partisi olarak biz; parti programımı
zın turizm bölümünde yer alan 78 nci maddesi 
ile «turistik bölgelerin korunması, turizm alanın
da başarının ilk şartı olduğuna inandığımızı be
lirtiyor ve turistik niteliğindeki kıyı ve sahille
rimizin iç ve dış kütle turizmine açık tutulma
sını ve turistik değeri olan kıyı ve sahillerin özel 
konutlar ve turistik olmıyan tesislerle kapatıl
masını önleyici kanuni ve idari tedbirlerin alın
masını düşünmüş bulunuyoruz. 

Bu konuda, daha evvel Güven Partili millet
vekilleri tarafından da, imzalanmış bulunan bir 
kanun teklifi mevcuttur. Düzeltilmesi ve düzen-
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lennıesi gereken hukukî esaslar değiştirilmeksi-
zin bu önemli konunun halli şüphesiz mümkün 
değildir. 

Ancak; yürütme organı kanunların yapılışın
dan ziyade, kanunların uygulanmasından sorum
lu tutulması gerekir. Zira, her hangi bir Hü
kümet tarafından Meclise kanun tasarısı verile
bileceği gibi, milletvekili ve senatörler tarafın
dan da kanun teklifi yapılabilir. Mevzuat ye
tersizliği sebebiyle kamu işlerinde meydana ge
len aksaklıkları tek başına ne dünkü ne de bu
günkü Hükümetlere yüklemek söz konusu ola
maz. Konunun üzerinde ciddiyetle eğilmek ve ih
tiyaçlara yetecek şekilde kanun hükümleri ted
vin etmek Parlâmentoda temsil edilen bütün si
yasi parti gruplar? na ve hattâ tek tek her Parlâ
mento üyesine tereddübeden bir görev sayılmalı
dır. İşin aslı bu olunca, öteden beri uygulana-
gelmiş mevzuat, hata veya noksanlıklarından bir 
partiyi veya onun hükümetini sorumlu tutma
ya kalkışmak ciddiyetle bağdaşamaz. Kıyıları
mızın ve özellikle turistik bölgelerimizin nasıl ve 
ne suretle korunmasının uygun olacağı konusun
da Meclisin tam ve kâmil bir bilgi edinmesi söz 
konusu olduğu ve önergenin haddizatmde böyle 
bir maksada matuf bulunduğu da düşünülemez. 
Zira, Meclisin belli bir konuda bilgi edinme yo
lu gensoru önergesi vermek değil; olsa, olsa Mec
lis araştırması yolu olabilir. 

Özetlediğim bu görüşler bakımından Güven 
Partisi Grupu olarak, muhtevası ve üslûbu ile 
de gayriciddî gördüğümüz İşçi Partisi milletve
killerinin bu önergesine müspet oy veremiyece-
ğimizi arz ederken, Hükümetimizin bu konuda 
verilmiş olan kanun tekliflerini ihtiyaca cevap 
verecek hale getirilmesinde ve biran evvel çı
karılmasında yardımcı olmasını temenni eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ali Esat Birol, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ ESAT BİROL 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, Sayın Yusuf Ziya Bahadnılı ve Kurtel 
tarafından, sahillerin yağması iddiasiyle veril
miş bulunan gensoru önergesi üzerine Adalet 
Partisi Grupunun görüşlerini ifade etmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan evvel grupum adına Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım. 
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Muhterem arkadaşlarım, sahillerin korun
ması hakkında Sayın Bahadınlı ve Kurtel'in ver
dikleri gensoru önergesi, dış görünüş itibariyle, 
Anayasanın Hükümetin murakabesi için göster
diği yollardan birini kullanmak şeklinde tecelli 
eden bir temennidir. Haddizatında ise Parlâmen
tonun başlıca görevini teşkil eden kanun yapma 
işine konu teşkil eder. Elde mevcut ve Geçici 
Komisyonumuzda halen müzakere edilen beş 
tasarı ve kanun tekliflerine katılan aynı mahi
yette yeni bir temennidir. Aynı mesele altıncı 
defa Yüksek Meclisin huzuruna getirilmiş bu
lunmaktadır. Yürürlükte bulunan 6785 sayılı 
İmar Kanununun bir maddesinin Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilmesi, ayrıca yeni 
kabul edilen kanunlarla uygun bir hale getiril
mesi için sunulan Hükümet tadil tasarısı ile sa
yın milletvekillerinin verdikleri imar Kanununu 
tadil tasarıları, en geniş bir şekilde dile getiril
mek suretiyle, komisyonumuzda ve Geçici Ko
misyonda ele almmış ve bu teklif ve tasarıların 
25 nci maddesine kadar müzakere edilerek kara
ra bağlanmışken Anayasa Mahkemesinin bir 
kararı ile Meclis komisyonlarının yeniden teşkili 
işlemi çalışmalarımıza uzun bir süre fasıla ver
miştir. Tekrar seçmekle lûtufkâr itimadınıza 
nail olduğumuz Geçici Komisyonunuz çalışma
larına fasılasız olarak devam etmektedir. Bu 
gensoru önergesi, Yüksek Heyetinize Geçici Ko
misyonumuzun çalışmaları hakkında birkaç ke
lime ile izahat verme imkânını hazırladığı için, 
önerge sahiplerine teşekkür ederiz. 

Sahillerin korunması hakkında kesif alâka 
ve neşriyattan kolayca anlaşılmaktadır ki, ka 
nun yolu ile hemen bir hal suretine bağlanması 
gereken ehemmiyetiyle müstacel bir mesele ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. Kısaca, Türkiye'
nin deniz sahillerinin uzunluğu 8 210, nehir kı
yılarının uzunluğu 4 690 kilometre, ayrıca 
göllerimiz de 4 980 Km2 dir. Halen elimizde, 
sahillerimizi korumak için tesirli bir kanun 
yoktur. Sahillerimiz, nehir ve göl kıyılarımız 
hususi eşhasın eline geçmemesini kolaylaştıran 
beş kanun halen yürürlükte bulunmaktadır. Bun
lar 1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu, 
509 sayılı Tapulama Kanunu, Medeni Kanunun 
639 ncu maddesinin üçüncü fıkrası, 5516 sayılı 
Bataklıklar Kanununun sahillerle ilgili madde
leri, bir de Muhasebei Hususiye Kanununun 23 
ncü maddesidir. Ayrıca, arkadaşların buyur-
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dukları gibi, Anayasada sahillerin beden ve ruh 
saflığı için önemi, gerçek karşılığı pe?m öden
mek suretiyle kamulaştırma gibi hükümler var
dır. Komisyonumuz bütün kanuni mevzuatı ve 
teklifleri derinliğine incelemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın öngör
düğü beden ve ruh sağlığını temin edici 49 ncu 
madde, yalnız sahillerimizi korumakla yetinme
mektedir. «Vatandaş denize girecek olursa sıh
hate kavuşur» diy^ bir sev yoktur, bir konu 
yoktur. Yino sayın önerge sahipleri hudutları
mızda doğan ve batan güneş gibi sahillerde va
tandaşları buluyorlar. Hudutlarımızda doğan ve 
batan güneş mesken dışında, konut dışında olan 
vatandaşların istifadesine arz edilmiştir. 

Mesken içindeki yaşıyanlara gelince, güneş
siz sıhhat olmaz kaidesine ayları olarak mağa
ra, şeklinde teessüs eden şehirleşmeye karşı da 
komisyonumuza getirilmiş teklifler vardır. Bi
naenaleyh; komisyonumuz yalnız tek madde 
olarak sahil değil, sahille beraber vatandaşla
rın konutlar içinde güneşten istifade etmesi, ay
rıca nehirlerin rraıok dikebileceğimiz sa^ğlıaı teh
likeye sokarı, duman, gürültü birçok konuları 
ele almış ve bunları en geniş bir ölçüde hazır
layarak tasvibinize ar.s edecektir. Eiz bu çalış
malarımızı yakarken şehirleşme ve sanayi ham
lesine bizden evvel başlamış yabancı memleket
lerin bütün kanuni mevzuatını ve literatürünü 
getirdik, bibliyografisini getirdik. İstanbul, An
kara Şehircilik Anayasa ve İdare Hukuku pro
fesörlerinin mütalâalarını aldık, Mimarlar, Mü
hendisler Odaları Eirliği gibi, meslekî teşekkül
lerin görüşlerini temin ettik, imar ve belediye
cilik konularında bilgi ve tecrübe sahibi zevatla 
çok uzun ve yüzlerce saat süren müşterek çalış
malar neticesi elde edilen sonuçları süratle for
müle ederek yüksek huzurunuza arz edeceğiz. 
Yalnıs sayın arkadaşlarımızın buradaki genso
rularında evvelce Mimarlar Odasından aldığı
mız mütalâalarda sahiller hakkında en ufak bir 
görüş bildirilmemişti. Halbuki, Mimarlar Oda
sının son neşrettiği sahiller hakkındaki rapor 
ile gensoru arasında ikiz kardeş gibi bir yakın
lık gördüğümü burada tebarüz ettirmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; gensoru önergesi 
veren sayın milletvekillerinin bu konuda tuttuk
ları yol, kanaatimizce isabetli olmamıştır. De-
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mokratik bir hukuk devletinde Hükümeti «ka
nun yapmıyorsun» demek yolu ile muahede ve 
murakabe usulü düşünülemez. Kanun 3'a/pma 
yetkisi münhasıran Yüksek Meclisindir. Sayın 
Parlâmento üyelerinin her biri, memlekete fay
dalı bulacakları her kanun teklifini yapmakta 
muhtardırlar. Yüne Meclis, komisyonları ile bu 
kanunları hasırlatır, muvafık görürse oylamak 
suretiyle kabul ve iltifat eder. Evvelce arz etti
ğim gibi, bu konu ile ilgili Hükümet tasarısı ve 
savm milletvekillerinin kanun tekliflerini kanun
laştırmak için Yüce Medine intikal etmiş, seç
tiğiniz geçici komisyonda çalışmalar devam et
mektedir. Gensoru sahibi sayın milletvekilleri
nin, Yüce Meclisin bu çalışmalarından haberdar 
olmadıkları anlatılmaktadır. 

1. Gensoruya mevzu teşkil eden belli konu, 
yukarda arz ettiğim sebeplerle vürütmo organı
nın değil, vahama orga,umm, Yüce Meclisin malı 
olmuştur. 

2. Ayrıca, gensoru Anayasanın Devlet kuv
vetleri aracında karşılıklı ilişkiler bakımından, 
dayandığı kuvvetler ayrılığı prensibine de açık 
ve aşikâr şekilde aykırıdır. 

3. Bayın milletvekillerinin sundukları gen
soru önergesinin taşıdığı mâna ile Hükümetten 
hesaiî sormava kalkmak, millî iradeyi temsil 
eden yasama, organının yetki alanına Hükümeti 
müdahaleye zorlamak olur ki, buna da Anaya
samızın dayandığı temel prensiplerden birini 
teşkil eden kuvvetler ayrılığı esası katiyen ce
vaz vermez. 

Binaenaleyh; önerge sahibi milletvekilleıi 
olsa, olsa Yüce Meclisimize, elde mevcut tasarı 
ve kanun tekliflerinin bir an evvel kanunlaş
masını temin için bir hatırlatma, ikaz durum, ve 
yetkisinde bulunmak istemiş olabilirler. 

Adalet Partisi Grupu olarak, Anayasanın te
mel prensiplerine aykırı bu gensoru önergesi 
aleyhinde oy kullanacağımızı saygılarımla arz 
ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAM — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Nihat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Ziya Ba-
hadmlı ile Kars Milletvekili Âdil Kurtel tara
fından, deniz kıyılarının halkımızın ortak malı 
olması gerekirken birkaç yüz kişi tarafından 
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yağma edildiği iddiası ile bu konuda Hükü
metin sorumluluğunu tesbit için Anayasamızın 
39 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasına 
dair önerge verilmiştir. Bu önerge üzerinde 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun görüş
lerini açıklıyacağım. 

Benden evvelisi arkadaşların konuştuğu 
gibi, sahillerin yerli ve yabancı şirketler tara
fından işgali, taksimi acaba umuma tahsis edil
miş olan kısımlarda mı, yoksa umuma tahsis 
edilmemiş kısımlarda mı olmuştur? Bu husus 
açık bir katiyetle belli değildir. 

ikincisi; eğer sahillerimizin umuma tahsis 
edilmiş kısımlarını işgal etmişler ise, bu işga.1 
keyfiyeti hangi hükümetler zamanında olmuş
tur, bunun da tesbit edilmesi lâzımgelmektedir. 
Eğer şimdiye kadar işbaşına gelmiş hükümet
ler zamanında işgal edilmiş ise bu işgal keyfi
yeti hangi esasa dayanılarak yapılmıştır? Bir 
ruhsata dayanılarak mı yapılmıştır? Ruhsata 
dayanılarak yapılmış ise kim tarafından ruh
sat verilmiştir? Velhâsıl işgal edenlerin duru
munun, bir fuzulî şagil mi, yoksa zilyed mi ol
duğu hususunun anlaşılması icabeder. Bütün 
bunlar anlaşıldıktan sonradır ki. Hükümetin 
bu husustaki mesuliyet durumu, sorumluluk du
rumu açık bir şekilde anlaşılacak ve o suretle 
Anayasanın 89 ncu maddesine göre mesul olup 
olmadıkları anlaşılacaktır. Hükümet, bu husus
larda bizi tenvir ettiği takdirde kendisinin 
umumun menfaatine tahsis edilmiş olan yerlerin 
yerli, yabancı şahısların ve şirketlerin işgal hal
lerinde Hükümetin her hangi bir sunî taksiri 
olmadığını veya onların rıza ve muvaffakatı ile 
bu yerleri işgal ettikleri yolunda her hangi bir 
dâhilleri olmadığını açık bir şekilde ortaya ko
yarlarsa, bu takdirde elbette ki Anayasamızın 
89 ncu maddesinin icabettirdiği şart ve unsurlar 
tekevvün etmemiştir ve Hükümetin mesuliyeti 
de yoktur. Aksi halde Hükümet mesul sayılabi
lir. Ancak, bütün bunların anlaşılabilmesi için, 
Hükümet aleyhinde gensoru açılacağı yerde, 
bir Meclis araştırması yapılmak suretiyle Hü
kümetin mesuliyet durumu tesbit edilebilirdi. 
Y. T. P. Meclis Grupu olarak, Hükümeti din
ledikten sonra kendi grupumuzun kararını tes
bit edeceğiz. Grupum adına hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Nermin Neftçi. 
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C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT

Çİ (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Türkiye dünyanın en güzel sahillerine sa
hip bir ülkedir ve Türkiye'nin kıyı düzeni, ge
rek hukukî halihazır durumu itibariyle, gerek
se sosyal ve ekonomik yönü dolayısiyle üzerin
de önemle durulması gereken bir konudur. 
Türkiye'nin 7 100 kilometre uzunluğunda de
niz, 1 781 kilometre uzunluğunda göl ve 1 682 
kilometre uzunluğunda nehir kıyıları vardır. 
Deniz kıyılarının 1 550 kilometresi Karadeniz, 
1 700 kilometresi Akdeniz, 2 250 kilometresi 
Ege Denizi, 1 100 kilometresi Boğazlar da dâ
hil olmak üzere, Marmara Denizidir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin çok 
önemli bir konusu, bir problemi ile ilgili olarak 
konuşmalar yapılmaktadır. Gönül isterdi ki, 
bundan önceki kalabalık şu anda Mecliste yine 
mevcudolsun. Hakikaten millî iktisadın gerekle
ri ve sosyal adalet ilkeleri bakımından Türki'-
ye'nin sahilleri üzerinde ne kadar dursak az
dır ve bir gensoru vesilesiyle arkadaşlarımız bu 
konuyu Meclise getirmişler, bu konunun tartı
şılmasına sebebolmuşlardır. Bundan dolayı de 
bendeniz kendilerine müteşekkirim. 

Modern hukukun temeli olan Roma Huku
kunda sahiller, komünün taşınmaz mallarından-
dı. Benden önce konuşan arkadaşlarım hukukî 
duruma temas ettiler. Bendeniz onların temas 
etmediği kısımlara temas etmek suretiyle fi
kirlerimi beyan etmek istiyorum. 

Osmanlı imparatorluğunda bundan 100 se-
ne öncesine kadar sahillerimiz Devletin malı idi. 
Fakat 1858 senesinden sonradır ki Sahil Kanu
nu ile tamamen bu durum değişmiş, bilhassa bu 
kanunun 134 ncü maddesi, «kim İd denizden 
bir yeri doldurursa, imlâ ederse, bir emek sarf 
ederse, ona bu sahil kısmı verilir» diye bir hak 
tanımıştır, işte bu kanunun çıkışından ve 
134 ncü maddesinin tatbikinden sonradır ki, 
Türkiye'nin sahilleri özel mülkiyete geçmeye 
başlanmıştır. 

Cumhuriyet devrinden sonra sahillerle ilgili 
ilk kanun 618 sayılı Limanlar Kanunudur. Bi-
lâhara 2466 sayılı Tapulama Kanunu çıkmıştır. 
Bu, Medeni Kanunumuzun 641 nci maddesinden 
ilham almış, sahiller konusunda onun tesiri al
tında kalmış bir kanuna benzer, ama diğer bir 
maddesi ile kendi kendisi ile çelişmiştir. Çün-
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kü, özel mülkiyetin tescilini de tanımıştır. Bina
enaleyh, o tarihte çıkan Tapulama Kanunu ken
di kendisi ile çelişen bir kanun mahiyetindedir. 
Bilâhara yürürlükten kaldırılan 2290 sayılı Be
lediye Yapı ve Yollar Kanunu hepinizce malûm, 
denizden itibaren, rıhtımdan itibaren, dalganın 
başladığı yerden itibaren 10 metrelik kumsalı 
tamamen Devletin tasarrufunda tanırdı. Ama 
bu kanun da meriyetten kaldırılmış ve imar Ka
nunu ile yeni birtakım hükümler getirileceği 
söylendiği halde getirilmemiştir. 

Son bütçe tartışmalarında bendeniz sahiller
le ilgili bir konuşma yaparken Sayın imar ve 
iskân Bakanı, imar Kanununa kıyılarla ilgili 
hüküm alındığından bahsettiler. Ben şahsan 
tasarıyı tetkik ettim, içinde böyle bir hükme 
raslamış değilim. 

Görülüyor ki, benden evvel konuşan arkadaş
larımın da belirtikleri gibi, Türkiye'de sahiller
le ilgili mevzuat dağınıktır, yeterli değildir. 
Zamanımızdaki Batı demokrasilerinin kontrol 
altma almış oldukları şekilde sahillerimizi hi
maye etmemektedir. Binaenaleyh, bir yağma 
durumu vardrı. 

Biraz önce bir başka vesile ile, bir usul tar
tışması ile ilgili olarak konuşan Saym ihsan 
Ataöv arkadaşımın konuşmalarına, elbette ki 
A. P. Grupunun fikirleri olarak kabul etmedim. 
Benden biraz önce konuşan A. P. Sayın Grup 
Sözcüsünün çok mâkul fikirlerine bendeniz de 
bir bakıma iştirak ederim. Fakat muhterem ar
kadaşlar ; Başbakanımızın bizim Sakarya Millet
vekili Sayın Hayrettin Uysal'a vermiş olduğu 
bir yazılı soru ile ilgili cevapta Sayın A. P. G-ru-
pu sözcüsünün ifade etmiş olduğu hususlarla 
bir çelişme müşahede etmekteyim. Başbakanın 
bu cevabını okumak isterim. Sayın Başbakan 
âdeta Sayın ihsan Ataöv gibi, sahillerle ilgili 
bir yağmanın mevcudolmadığını maalesef kabul 
etmektedirler cevabı okuyorum : 

«Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy-
sal'm âmmenin malı olan sahillerimizin halkın 
istifadesine açık tutulmasına dair 21 . 8 . 1967 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

1. Her şeyden önce şu hususu belirtmek is
terim ki, sahillerimizin yağma edilmesi diye bir 
hal bahis konusu değildir. 

Aynı konuda Turizm ve Tanıtma Bakanı 
tarfından verilmiş olan cevapta da «Devlete 
ait gayrimenkuller tapuda Hazine adına tescilli 

olduğundan yürürlükteki kanunlar hükümleri
ne göre davir vo ferağı yapılmadıkça bir kimse
nin mülkiyetine geçemez. Fuzulen işgal edilen 
halinde ise her zaman Maliye Bakanlığı idari 
ve kasai yollara başvurarak müdahalenin men'i 
yoluna gidebilir. Bu sebeple şu veya bu kimse
nin Devletin mülkiyetinde veya Medenî Kanu
nun 641 nci maddesi gereğince hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan sahillerimizi şahsi çı
karları için kullanma teşebbüsleri her zaman 
kolaylıkla önlenebilecek bir mahiyet taşımakta
dır.» demektedir. 

Bilâhara bu satışların, yani Hazineye ait 
sahil arsalarının, sahil kuşaklarının satışlarının 
hangi hukukî formalitelere tabi olacağını belirt
mektedirler Saym Başbakan. Bilâhara, Medeni 
Kanunumuzun 641 nci maddesine değinmekte 
ve demektedirler ki, «sahillerimiz her yerde 
kumsal değildir - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
da maalesef aynı arkadaşımıza aynı cevabı ver
miş - her yerde kumsal olmadığı için dalgadan 
itibaren, yani suyun başladığı noktadan itiba
ren 10 metre içeriye doğru Devletin hüküm ve 
tasarrufunda olmasına imkân yoktur, derler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; elbetteki sahil
lerimizle ilgili iddialar bu kadar basit değil. 
Bir yağma vaziyeti vardır. Bu yağma vaziye
tini bilaistisna şu Parlâmentonun bütün grup
ları kabul etmiş durumdadırlar. Evvelâ yağma
dan ne kaydettiğimizi anlamak gerekir? İdare 
hukuku otoritelerine bakacak olursak, bunlar 
«Roma hukukundan bu yana böyle gelişmiş, 
mademki karasuları Devletin hüküm ve tasar
rufu altındadır. O halde karasularının kara ile 
birleştiği nokta, yani sahil şeridi de Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olmak iktiza eder.» 
diyorlar. Bu, doktrinin anlayışı, tarihten gelme, 
gelişme doktrinin anlayışı. Batı demokrasileri 
buna uymuşlar, dalganın, suyun başladığı yer
den itibaren belirli bir derinliği, kamunun hü
küm ve tasarrufu altında olarak, ilân etmişler. 

Cuntadan önceki Yunanistan'da, komünist 
Yugoslavya'do, aşağı - yukarı uygulanan siste
me yakın bir sahil sisteminin uygulandığını gö
rüyoruz. Demek ki, doktrinle, ideolojik fikir
lerle de alâkası yok sahillerin. Sahiller, her 
memleketin millî servetidir. Hattâ şu partinin, 
bu partinin siyasi tercihlerine göre değil, tama
men millî ve bilimsel bir konu olarak fizikî ve 
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ekonomik plânlamada ele alınıp tartışılması ge-
rsken önemli bir konudur. Şimdi Sayın Başba
kanımızın vermiş oldukları cevapları teker te
ker ele alacak olursak yağma vardır, burada 
kasdedilen yağma hiçbir zaman Devlete aidolan 
şeylerin fuzıılen işg-ali meşalesi değildir sadece. 
Hop beraber yaz günü şöyle İstanbul sahillerini 
karadan geçecek olursak, İstanbul'un içindeki 
durumu hepimiz biliyoruz; Silivri'ye, Edirne'
ye doğru gidecek olursak kara kuşağında bi
çimsin duvarlarla sahillerin çevrildiğini, tel ör
gülerle çevrildiğini, daracık daracık sokaklar
dan geçitler teşkil edildiğini ve bu geçitlerin 
başında birtakım adamların beklediğini, oradan 
halkı 5 liraya içeri soktuğunu görürüz. İşte bu 
geçitlerin başında, gene denizde bir motorla 
gezecek olursak, âmmeye ait bu dar geçitlerin 
denize kavuştuğu noktada karınca kalabalığı 
gibi Türk toplumunun her katında bakanından, 
milletvekilinden, kapıcısından sahilde villasi ol-
mıyan apartman sahibine kadar orada yanyana 
kımıldadığını görürüz. Ama motorumuz biraz 
daha ileri gitiği zaman tek tek villaların 
önünde birer ikişer denizin içinde yüzen 
insanlar görürüz. Dünyanın en güzel ve en 
tabiî yüzme havuzu olan Marmara'nın sahil
lerini bendeniz bu yaz şöyle bir dolaştım, 
Sahil köyleri maalesef hükmî şahsiyetleri al
tındaki, kendilerine aidolan kıyı arsalarını kö
yün elektriğini temin etmek için, köyün her 
hangi bir ihtiyacını temin etmek için tezelden 
satmaktadırlar ve sattıkları o güzelim kumsal
ların, sahillerin üzerine biçmişiz, alan insanın 
kendi şahsi anlayışına ve görgüsüne göre plân
sız, programsız birtakım yapılar yapılmaktadır. 
İşte yağmacılık budur muhterem arkadaşlarım. 
istanbul'dan çıkalım çeşitli denizlere açılan, 
büyük bir deniz olan Akdeniz sahilleri, Ege sa
hilleri aynı durumdadır. Bütün memleketler 
bu millî servetlerini tamamen kendi kontrolları 
altına almışken niçin Türkiye almamış bulun
sun? Yağmacılıktan kastımız budur ve bunu 
Sayın Başbakanımız, çok genç Başbakanımız, 
pozitif bilim yapmış olan Sayın Başbakanımız 
henüz anlamamıştır, işte bir siyasi tercih me
selesidir, dedik. 

Şimdi gensoruya geliyorum muhterem ar
kadaşlar; 1963 ten beri verilmiş olan birçok 
kanun teklifleri var. Bir tanesinden Sayın 
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Başbakan bahsediyor diyor ki; «1963 yılında 
İnönü Hükümeti zamanında hazırlanmış olan 
Turistik bölgeler kanunu tasarısını bir türlü ka-
nunlaştıramadık. Çünkü İkinci Beş Yıllık 
Plânlamayı bekledik.» 

Tasavvur buyurun; kaç sene oluyor 1963 ten 
1968 e kadar?.. Beş sene. Beş senedir Turistik 
bölgeler kanunu tasarısı kanunlaşamamış Re
şit Ülker'in kanun teklifi var, ıSarıibrahimoğ-
lu'nun kanun teklifi var, biraz evvel Sayın Ada
let Partisi Grup Sözcüsünden dinlediğimiz da 
ha birçok kanun teklifleri var, ama iktidar 
partiniz siyasi tercihlerini, her gün Türkiye'nin 
elinden çıkan ve her gün kamu yararının zara
rına olan, millî iktisadın gereklerine uymıyan 
bir tutumu önleyici bir durumun içine girme
miştir. işte bunun içindir ki, -vakıa yasama 
ile icra ayrı ayrı şeylerdir - icra organı yasa 
madan emir alır ve kendi çoğunluğu yasamanın 
içinde olduğu için siyasi tercihleri de ona gö
re kullanır, işte biz Adalet Partisi Hüküme
tinin, her gün Türkiye'nin aleyhine işliyen ve 
Türkiye için bir problem olan bu konuyu siya
si tercih olarak ele almadığından dolayı genso
runun lehinde olacağız. Saygılarımla. (C. H. P. 
sır alanından alkışlar) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın Yu
nus Koçak. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sahillerin yağması hakkında Hükümetin sorum
luluğunu gerektiren bir konuda bir gensoru 
önergesi vermiş bulunuyoruz. Bu gensoru 
önergemizin konuşulmasiyle, Türkiye sahilleri
nin, hergün daha fazla birtakım kişilerin, bir 
takım şirketlerin aşın kazanç hırsının mağduru 
olduğu ve bir zaman sonra bu yağma devam et
tiği takdirde, sahillerde yaşıyan yoksul hal
kın denize girmekten, deniz mahsulü olan ba
lıktan, balıkçılıktan maihrum edilmekten başka 
bir yolu ve imkânı, yaşama imkânı kalmıyacak-
tır. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamız herkese 
sosyal adalete uygun ve insanlık haysiyetine ya
raşır bir hayat sağlamanın, Hükümetin bir gö
revi olduğunu tesbit etmiştir. Ama bu Hükü
metin icraatının sonucu olarak görüyoruz ki, 
dağ başında yaşıyan köylü meradan, sahilde 
yaşayan köylü denize girmek imkânından her 
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gün daha fazla mahrum edilmekte, yüz yüze 
gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa yapılmış ol
madan önce de Medeni Kanunumuz birtakım 
gayrimenkullerin Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olduğunu ve bunların şahıs mülkiyeti 
mevzuu olamıyacağmı tesbit etmiştir. Medeni 
Kanunun 641 nci maddesi bu hususta sarih hü 
küm vaz'etmiştir. Yine bu maddeye göre Sayın 
Sıddık Sami Onar'ın Amme Emlâki Teorisi adlı 
eserinde de denizlerin ve »sahillerin mutlaka ka
mu mülkiyetinde olması lâzımgeldiğini ve bu 
konuda hiç ihtilâf bulunmadığını tesbit etmiştir. 
Yabancı mevzuat da böyledir. Nitekim İtalyan 
sahillerinde, Fransız sahillerinde, Amerikan sa
hillerinde turistik tesisler ve her nevi özel mül
kiyete mahsus binalar, bu sahillerden en az 50-60 
metre geride yapılır. 500 metre geride olan yer
ler de vardır. Bizim kanunlarımıza göre bu de
niz sahilleri kayalar, dallar hiçbir surette özel 
mülkiyet konusu olamazlar. 

Yine 1933 tarihli ve 2290 sayılı Belediye 
yapı, yollar Kanununun dördüncü maddesi, rıh
tımlardan veya rıhtım yapılacak yerlerden 
mülklerin, inşaatın en az 10 metre geride olma
sını âmirdir, fakat buna rağmen, etrafı tama
men sahillerle çevrili olan şehirlerde dahi bu
gün bu mevzuatın tatbik edilmemesi veya nü
fuzlu kimselerin bu mevzuatı delip geçmesi yü
zünden vatandaş sahile yanaşmaktan, sahilde 
denizden istifade etmek imkânından her gün 
daha fazla mahrum edilmektedir. 

Arkadaşlar, Hatay'dan, Adana'dan, Silifke 
sahillerinden, Marmaris'ten Marmara sahillerine 
kadar, Karadeniz sahillerine kadar bugün yer 
yer sahillerimiz özel mülkiyet konusu olmak
ta ve Devletten büyük imkânlar alarak kurul
muş olan şirketlerin tasallutuna mâruz bulun
maktadır. Bu şirketler büyük krediler de ala
rak sahilleri şahsi çıkarlarına alet etmekte ve 
vatandaş sahilde yaşamak, nefes almak imkâ
nından mahrum edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız da bun
lara benzer hükümler vaz'etmiştir. Anayasa
mız 36 ncı maddesinde mülkiyet hakkının ka
mu yararına aykırı olarak kullanılamıyacağı-
nı tesbit etmiştir. Yani kamu yararına değil, 
mutlaka mülkiyet hakkı; özel mülkiyet de ol
sa, kamu yararına aykırı kullanılamaz, hük

münü koymuştur. Yani özel mülkiyet de olsa 
mutlaka kamu yararına uygun kullanılmalıdır. 
Halbuki ne oluyor? Yapılanın tamamiyle tersi
ne âmme mülkü dahi bugün kamu yararına ay
kırı olarak ve açıkça kamu zararına olarak kul
lanılmak yoluna gidilmiştir. 

İşte arkadaşlar, bütün bunlar Hükümetin so
rumluluğunu gerektiren konulardır. 

Muhterem arkadaşlar, yapılan bir araştır
maya göre, Kadıköy'de Mühürdar'dan Cadde
bostan iskelesine kadar sahili, kırk özel mülk, 
üç plaj, altı kulüp, iki otel, bir gazino, iki kamp 
yeri işgal etmiştir. Caddebostan iskelesinden 
Bostancı köprüsüne kadar olan sahilde de elli-
bir özel mülk, iki plaj, beş kulüp, bir otel - ga
zino işgal etmektedir. Böylece Mühürdar'dan 
Bostancı'ya kadar doksan bir özel mülk, onbir 
kulüp, üç otel, iki gazino, iki kamp yeri ku
rulmuştur. Kadıköy'de 1965 nüfus* sayımına 
göre, 171 bin kişi yaşamaktadır. Mevcut plajın 
ikisi lüks tarife kullandığı için halk bunlara 
gidemez, öbür üç plaja da çoğunlukla gençler 
gitmekte ve sıhhi imkânlardan mahrum bulun
maktadır. Kadıköy'de oturanlardan altmışbin 
kişiye bir plaj düşmektedir. Başka bir ifadey
le yaklaşık olarak Kadıköy'de oturan 170 bin 
kişiye üç plaj, bin kişiye de diğer bütün sahiller 
düşmektedir. 170 bin kişiye üç plaj ve bin ki
şiye diğer bütün sahiller... îşte arkadaşlar sahil 
yakmasının bu ufak bir misali. Kadıköy sahilleri, 
kaldı ki yalnız Kadıköy halkının değil, bütün 
Türk halkmmdır. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz; 
Marmara adaları bizim en turistik bölgelerimiz-
dir. Hepinizin bildiği gibi bir Avsa adası var. 
Bu Avsa adasının halkı turist geliriyle geçinir 
ve kışın da balıkçılıkla yaşar. Ama bugün bu 
adanın halkı da diğer sahillerimizin halkı gibi 
bir zaman sonra denize yanaşamıyacak hale 
gelecektir, esasen şimdiden gelmektedir ve hal
kı, balıkçılıkla hayatını idame ettirmek imkâ
nından mahrum kalacaktır. Halka şöyle pro
paganda yapılmaktadır : «Buralara biz turistik 
tesisler kuracağız, buraları değerlendireceğiz 
ve siz bu sayede buralarda garsonluk yaparak 
para kazanacaksınız..»! Muhterem arkadaşlar, 
adamın elinden toprağını alacağız, sahilini ala
cağız ve adamı orada garsonluğa, bir nev'i iş
çiliğe ve hattâ daha aşağı bir duruma düşüre
ceğiz. Bir zaman sonra da, bunlar turistik te-
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sislerdir, buralarda mütehassıs garson lâzımdır 
diye o adamları dahi kenara iteceğiz ve bu su
retle sahil halkı her türlü geçim imkânından 
mahrum kalacak. 

Köydeki adamın merasını alacaksınız, sa
hildeki adamın denizini alacaksınız ve buna 
sosyal adalet diyeceksiniz. Arkadaşlar, bu sos
yal adalet değildir. Her ne olursa olsun biz bu 
yağmanın bütün sorumluluğunu elbette ki Hü
kümete yükliyemeyiz. Bu, haksızlık olur. Hü
kümetin sorumluluğu şuradadır; son zamanlar
da bu yağma artmıştır, alabildiğine hızlanmış
tır, ve bu, herkesin gözü önünde devam etmek
tedir. Fakat Hükümet buna mâni olacağı yer
de bu yağmayı daha hızlı hale getirmek, sömü
rüyü daha derinlere indirmek istiyen şirketlere 
her türlü yardımlardan geri durmamakta ve 
kabul etmiş olduğumuz ikinci Beş Yıllık kal
kınmaya dair kanunun 2 nci maddesinin (C) 
fıkrasına göre de, birtakım açıkgözler bu sa
hilleri ele geçirdikten sonra da turistik tesis
ler yapacağız diye, alt yatırımlarını sen yap, 
elektriğini, suyunu, kanalizasyonunu yap; bana 
kredi ver ben turistik tesis yapacağım diye hem 
hazineden, hem halktan aldığı imkânlarla halkı 
denize girmekten, halkı yaşamaktan ve Devleti 
de birtakım gelir kaynaklarından mahrum ede
cektir. 

İşte arkadaşlar, çok cepheli bir sorunun 
karşısındayız. Bu çok cepheli soruna dur demek 
elbette bugün iktidarda bulunan partinin im
kânları içindedir. 

Sayın Adalet Partisi Grup sözcüsü dediler 
ki; milletvekilleri kanun teklifi getire
bilir. Arkadaşlar doğrudur, milletvekilleri 
kanun teklifi getirebilir, Ama fiilî ola
rak kanun teklifi getirmek ve bu kanun 
teklifini Meclisten geçirmenin yolları ve im
kânları, hepinizin bildiği gibi çoğunluğu elinde 
tutan partinin imkânları içindedir. Bizim par
timizin böyle kanunlar getirmesi bu soygunun 
önlenmesine elbette yetmiyecektir. Çoğunluğun 
iltifatına mazhar olmadıkça, çoğunluk bu hu
susta tercihini kullanmadıkça, çoğunluk sömü
rüye karşı direnmeyi göze almadıkça elbette 
sahil yağması ve her çeşit yağma devam edip 
gidecektir ve bunun sorumluluğu da elbette ço
ğunluk partisine aidolacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, yine size bir noktayı 
belirtmek istiyorum. Bir Tapulama Kanunu ka

bul ettiniz. Bu Tapulama Kanununun birinci ve 
ikinci maddeleri Medeni Kanunun 641 nci mad
desine aykırı hükümler taşımaktadır. Zira Me
deni Kanunun 641 nci maddesi hangi malların 
hangi gayrimenkullerin devletin hüküm ve ta-

•* sarrufu altında olduğunu tadadı olarak say
mıştır, fakat kabul ettiğiniz Tapulama Kanunu
nun ikinci maddesi, suları Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında saymamıştır. Yarın, bu Ta
pulama Kanununun 33 ncü maddesine göre iki 
şahitle veya iki bilirkişi ile sahilleri, birtakım 
açıkgözler, hattâ beş kuruş para vermeden, ya
hut da siyasi nüfuzlarını kullanarak, yahut 
da biraz para dökerek elde etmek imkânına 
kavuşurlar. 

işte arkadaşlar, bu açık gedikler bulunduk
ça ve bu gedikleri kapatmayı teklif edenlere 
her türlü ard niyetler isnadedilmekten geri du-
rulmadıkça bu yağmanın önlenmesine imkân 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, peşinen kimsenin, hiç
bir grupun kötü niyetli olduğunu söylemek 
mümkün değildir ve söylemek doğru değildir 
ve biz de böyle bir zihniyet içinde değiliz. Ania 
açıkça bir yağma varsa ve bu yağmanın huku
kî nedenleri, türlü sebepleri ortada ise, nasıl ya
pıldığı apaçık görülüyorsa, artık bunun karşı
sında direnmek; böyle bir yağma yoktur, bu, 
siyasi yatırımdır demek, engellemeden istifade 
ediliyor demek, açıkça soyguna karşı çalışan
ları engellemekten başka bir şey değildir. 
Açıkça, soyguna dur demek istiyenleri engelle
mekten başka bir şey değildir. 

Arkadaşlar, konuyu getiriyoruz önünüze, 
konunun bütün delillerini veriyoruz, daha ge
niş deliller imkânını veriniz diyoruz, bu gen
soru açılsın, bütün detaylariyle, teferruatiyle, 
kanuni sebeplerle size izah edelim diyoruz, siz 
diyorsunuz ki; «Bu bir hakkın suiistimalidir, bu 
bir engellemedir, şudur, budur. >x Arkadaşlar, 
eğer meseleye eğileceksek, meselenin konuşul
masına müsaade edelim. Ve gerçekten günden 
güne sahiller yalnız yerli açıkgözler tarafından 
değil, yerli açıkgözlerle işbirliği yapan yaban
cılar tarafından da yağma edilmektedir ve hal
kımızın hakikaten sağlık şartları, hakikaten 
kazanç imkânları günden güne ortadan kaldırıl
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Koçak vaktiniz doldu 
efendim, lütfen toparlayınız. 
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T.İ.P. GRUPÜ ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Yine arkadaşlar, İstanbul'a 70 
kilometre mesafede olan Kumburgaz. Bir za
manlar boş sahillerden ibaretken bugün baş
tanbaşa otellerle, motellerle turistik tesiserle do
natılmıştır ve halkın buraya yanaşmasına im
kân yoktur. Değil halkın, orta gelirli insanla
rın, hattâ kendi imkâniyle yaşıyan milletve
killerinin, halkın en çok maaş alan kısmının 
buraya yanaşmasına imkân yoktur. Eğer, ha
riçten, dıştan bir garantimiz yoksa bugün bu 
kurulan tesislerden bizim de istifademiz yoktur. 

Sayın arkadaşlar, bir noktayı daha belirtmek 
istiyorum; kurulan turistik tesisler var. Me
selâ Sultan Turizm, 2 310 000 lira almış Hü
kümetten. Meselâ Cennet Turizm 2 150 000 li
ra kredi almış. Gazeteciler kendilerine soru
yorlar; biz de bu şirkete dâhil olabilir miyiz? 
Dâhil olabilirsiniz, diyorlar. Kaç lira, vereceziz? 
15 bin lira verirseniz, dâhil olabilirsiniz vâ di
yorlar ki, sahilde 70 kilometre yol yaptık. Nasıl 
yaptınız diyor, gazeteci. Efendim gayet kolayı 
var, biz bu işleri biliyoruz diyorlar, Karayol
larının ileri gelenlerini nüfuzlu kimseleri koo
peratif ortaklığına dâhil ediyoruz ve onların 
imkânlarından faydalanarak buralara yollar 
yaptırıyoruz ve her türlü imkânı elde ediyoruz. 
Siz de 15 bin lira verirseniz, siz de bu imkân
lardan istifade edebilirsiniz, diyorlar. Demek ki 
arkadaşlar; şimdilik 15 bin lira ile sahillerden 
istifade etmek imkânı var, bir zaman sonra el
bette bu fiyat yükselecek. Arkadaşlar bu, Ana
yasa düzenine, bu, insan haklarına bu, vatan-
raş hakkına düpedüz karşı gelmektir, apaçık 
bir sömürüdür ve bu sömürüde ben kaaniim 
ki, hepimiz biliriz ki, çoğunluk partisini teşkil 
eden milletvekillerinin çoğu ile ilgisi yoktur. 
Ama, bir parti disiplini, bir grup bağlılığı diye
rek bu kadar mühim bir meselenin ve zamanla 
hepimizin görüşülmemesinden ıstırap duyacağı 
bir meselenin görüşülmesine engel olunursa 
sanıyorum ki, yarın çocuklarımıza karşı, yarın 
halkımıza karşı, yarın tarihe karşı hesap ver
mekte güçlük çekeriz. Bu münasebetle bu gen
soru önergesine iltifat etmenizi, olumlu oy ver
menizi istirham ederim, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Sayın Nihad Kürşad. 

Buyurun efendim. 

I TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (İzmir) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; Türkiye İşçi Partisinden 
iki milletvekilinin, Türk deniz kıyılarının, hal
kımızın ortak malı olması gerekirken, birkaç 

I* yüz kişi tarafından yağma edilmesi mevzuunda 
Hükümetin sorumluluğunu tesbit için gensoru 
açılması ile ilgili önerge üzerinde Hükümetin gö
rüşünü izah etmek üzere huzurunuzdayım. 

Hemen ifade etmek isterim ki, önergenin 
I muhtelif bölümlerinde ifadesini bulan turizm 

anlayışı, bizim için itibar görecek bir görüş de
ğildir. Değil, Batı âlemine mensup turiste açık 

I demokratik memleketlerde, komünist rejimle 
idare edilen ülkelerde bile, Türkiye işçi Par
tisinin anladığı ve tavsiye ettiği hüviyette bir 

I turizm anlayışı ve politikası uygulanmamakta-
I dır. 

önergede tarif edilen bu tutum turizmi esa
sından reddeden, dolayısiyle yurt ekonomisini 
turizmin nimetlerinden mahrum bırakmak ııeti-

I çerini doğuracak istikamettedir. 
önergede yer alan VÖ hiçbir esasa istinat et-

nıiyen hilafı hakikat bâzı iddiaları cevaplandır
dıktan sonra, Hüküınetiınizin realiteyi izah eten 

I ve görücümüzü ihtiva eden maruzatta buluna
cağım. 

Su kıyılarımızın plânlı ve âmme menfaatine 
en uygun şekilde kullanılması Hükümetimizin 
üzerinde durduğu en önemli konulardan bili
dir. Son iki sene sarfında kıyılarımızdaki Ha-

I zine arazisi ve ormanlık sahaların kamu kurıı-
I luşlarma ve özel teşebbüse tahsisinde Turizm Ba

kanlığı, Millî Emlâk Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü, İmar ve iskân Bakanlığı ile 
tam bir işbirliği halinde her türlü titizlik ve 
hassasiyet göstererek hareket edilmiştir. Hattâ, 
daha ileri giderek, mer'i 6086 sayılı Kanuna rağ
men arsaların satışı tamamen durdurularak kısa 
vadeli irtifak ve kira usulü ihtiyar edilmiştir. 

Son iki sene zarfında hiçbir yabancı firmaya 
Hükümetimiz tarafından bir karış sahil satıl-
mamıştır. önergedeki iddia hilafı hakikattir. 
Tasarruflarını dışarıya transfer ederniyen ve 
önergede zikredilen BP firması kurduğa Ker
vansaray Şirketi ile memleketimizde Avrupa 
standartlarında 11 modern mokamp kurmuş ve 
isletmektedir. Bu tip şirketlerin turizm yatırım
larını her saman destekliyeceğiz ve binden ön-

| çeki hükümetler de desteklemişlerdir. 
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Sahillerimizin envanterinin yapılması ve bir 

fiziksel plânlama neticesinde turizm yönünde 
kullanılması, Hükümetimizin benimsediği ve 
tatbikine fiilen giriştiği bir politikadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesi içinde, 
Fiziksel Plânlama Koordinasyon Komitesi kurul
muştur. Bu iş Turizm Bakanlığına verilmiştir. 
Turizm Bakanlığında geçen yıl kurulan Fizik
sel Plânlama Dairesi şimdiden ciddî neticeler 
almıştır. 1968 yılında bu kabîl çalışmalar hız 
kazanacaktır. 

Bu çalışmalar, bir taraftan sahillerimizin çar
çur edilmesini, diğer taraftan çirkinleştirilme-
sini önliyecek en müessir tedbir hüviyetindedir. 

Lebiderya konusuna gelince; bu, hukukçula
rımızın senelerce münakaşa edip sonuçlandıra
madığı bir meseledir. Kamu yararına bir neticeye 
ulaşmasına çalışılmaktadır. Türkiye'nin, göller 
dâhil, su kıyıları 8 881 Km. dir. Bütün kıyıla
rın birkaç yüz kişi tarafından yağma edildiği 
iddiası sadece iptidai bir demegojidir. «Moos 
Kruppe» adlı Alman firmasının cenup sahilleri
mizde yatırımlara girişmek üzere çalıştığı id
diası da hilafı hakikattir. Bâzı teklifler alın
mışsa da tarafımızdan reddedilmiştir. Hükümet 
olarak mevcut fiilî ve hukukî durum muvacehe
sindeki tutumumuzu böylece hulâsa etmek is
terim. 

Her şeyden önce şu hususu belirtmek isterim 
ki, sahillerimizin yağma edilmesi diye bir hal 
bahis konusu değildir. Devlete ait gayrimen-
kuller tapuda Hazine adına müseccel olup mer'i 
kanun hükümlerine göre ahara devir ve ferağ 
yapılmadıkça, hiç kimsenin mülkiyetine geçe
mez. Fuzûlen işgal halinde ise, idari ve kazai 
yollarla müdahalenin men'i sağlanabilir, idare, 
re'sen muttali olduğu hâdiseler için kanuni ge
reğini yapmaktadır. Ayrıca, ihbar ve şikâyet 
üzerine de takibat yapılacağı tabiîdir. 

Sahillerimizdeki kumsalların bir kısmı, şa
hısların tapuya müsteniden mülkiyeti ve zilyed-
liği altnıdadır. Kıyılarımızın tamamının, ka
dastrosu yapılmadan, ne miktarının özel mülki
yeti ihtiva ettiği, ne miktarının turistik tesislere 
ayrılacağı hususu kesin olarak bilinemez. Bu
nunla beraber, halkımızın, denizler ve kum
sallardan geniş ölçüde faydalanmasını mümkün 
kılacak çalışmalar yapılmaktadır. 

1963 yılında hazırlanmış olan Turistik Bölge
ler kanun tasarısının, ikinci Beş Yıllık Kalkın-

I ma Plânının Meclisçe tasdikinden önce, kanun
laşması uygun görülmemiştir. Tasarı geri alın
mış, 28 . 8 . 1967 tarihli 933 sayılı Yetki Kanu
nu ile İkinci Beş Yıllık Plân hükümleri na
zara alınarak gerekli değişiklik yapılması icabet-
miştir. Üzerinde çalışılmaktadır. 

Mer'i mevzuata ve Anayasa hükümlerine gö
re şahısların mülkiyetinde bulunan geyrimen-
kullerin bedelsiz olarak geri admması düşünüle
mez. 

Kıyılarımızdan 10 metre derinliğine kadar 
olan bir şeridin kumsal ve âmme malı olduğunu 
düşünmek, gerçeklere uymamaktadır. Zira bü
tün kıyılarımızda bu genişlikte kumsal- yoktur. 
Kaldı ki, turizm yatırımlarında tesislerin deniz
den 50 - 100 metre geride inşası takibedilen bir 
husustur. Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca ha
zırlanacak Turistik Fiziki Plânın bitirilmesi so
nunda, halkın faydalanmasına açık bulunacak 
yerlerin katî olarak tesbiti ve kumsalların tef
riki mümkün olabilecektir. 

Önergenin muhtevası; basında intişar eden 
makalelerden, muhtelif maksatlarla tanzim edil
miş raporlardan, siyasi beyanatlardan, asılsız 
gazete haberlerinden, gelişigüzel devşirilmiş, in
sicamdan mahrum birtakım fikirlerden ibaret
tir. Ve a/al mühimmi. Hükümetin sorumluluğu 
ile ilgili bir suali veya iddiayı da ihtiva etme
mektedir. 

Bu görünüşü ile önergenin, bir murakabe 
kasdı ile değil, muhalefetin Meclis çalışmalarını 
aksatmak için açtığı obstrliksiyon kampanyası
nın bir icabı verildiği anlatılmaktadır. 

Takdir Yüce Heyetinizindir, hürmetlerimle. 
(A. P. sıralarından 'alkışlar) 
BAŞKAN — Önerge üzerindeki görüşmeler 

bitmiştir. 
Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı 

ile Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, deniş kıyı-
larmm, halkımızın ortak malı olması gerekir
ken, birkaç yüz kişi. tarafından yağma edildiği 
iddiası ile bu konuda Hükümetin sorumluluğu
nu tesbit için Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince gensoru açılmasına dair önergesini oyu
nuza sunuyorum. 

Gensoruyu kabul edip gündeme alınmasını 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Gündemin Tüzük gereğince bir defa göriişü-
j lecek işler bölümüne geçiyoruz. 
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5 .— GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/462, Cumhuriyet Senatosu 1/861) (S. Sayısı : 
482) (1) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Hükümet ve il
gili Komisyonun yerine almasını rica ediyorum. 

Tasarının öncelikle görüşülmesi hakkında 
Bayındırlık Bakanı Sayın Orhan Alp'm öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin tüzük gereğince bir de
fa görüşülecek işler kısmının 13 ncü maddesin
deki Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının zamanla mukayyedolması bakı
mından, gündeme alınarak öncelikle görüşül
mesi hususunda gerekli kararın istihsaline mü
saadelerinizi arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Bulunmadığına göre maddelere geçilmesi hu

susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesine 
ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine 80 400 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — ilişik cetvelleri okutuyorum. 

(1) 482 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

Karayolları Genel Müdrülüğü 

(A/ l ) 
12.000 Personel giderleri 18 400 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 54 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi ekli okunan cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 üncü (Hazine yardımı) maddesine 
80 400 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
ir-iştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın-
drılık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tasarının tümü üzerinde leh veya aleyhte 
söz istiyen?.. Yok. 

Bulunmadığına göre, tasarı açık oyunuza su
nulacak, kutular sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

Gene ikinci sayfada 14 ncü sırada yer alan. 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması Jıakkınla kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/463) Cumhuriyet Senatosu 1/862) .(S. Sayısı : 
483) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülmesi 
hakkında Bayındırlık Bakanı Sayın Orhan Alp'
in önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin tüzük gereğince bir defa 
görüşülecek işler kısmının 14 ncü maddesindeki 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
zamanla mukayyet olması bakımından gündeme 
alınarak öncelikle görüşülmesi hususunda ge
rekli kararın istihsaline müsaadelerinizi arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde söz isti
yen?.. 

Bulunmadığına göre maddelere geçilmesi
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (1) 

(1) 483 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(21 000 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — ilişik (A/2) ve (A/3) sayılı 
cetvelleri okutuyorum. 

[1] SAYILI CETVEL 
Hükümetin tasarısına bağlı cetveller 

Düşülen 
Bölüm Lira 

(A/2) 
Bayındnlık Bakanlığı 

21.000 Etüt ve proje giderleri 24 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 18 976 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 21 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

Bayındırlık Bakanlığı 
32.000 Kamulaştnma ve satmalmalar 2 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(63 900 000) liralık ek önek verilmiştir. 

BAŞKAN — ilişik (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvelleri okutuyorum. 
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[2] SAYILI CETVEL 

Bölüm Lira 
(A/2) 

imar ve iskân Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 4 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 59 400 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ikinci maddeyi ekli cetvelleriyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oya sunulacaktır ve ku

tular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Ok
tay Muslih Görentaş ve Celal Sungur'un, .1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında, kanun 
teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2/612; Cumhuriyet Senatosu 2/235) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 476) (1) 

BAŞKAN — Teklifin öncelikle görüşülmesi 
hakkında Bütçe Karma Komisyonu Başkam Ay-

(1) 176 S. Sayılı basmayanı tutanağın so
nuna eklidir. 

dm Milletvekili Sayın İsmet Sazgin'in önerge
sini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay, 
Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi» 
(2/235) (S. Sayısı : 476) nm gündeme alınarak 
bütün işlere takdimen görüşülmesini arz ve tek
lif ederini. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen var mı 
efendim?.. Yok. 

Bulunmadığına göre maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. : 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 12.590 ncı (645 sayılı Kanun gereğince 
Muhafız Taburu tabibine verilecek tazminat) 
maddesi (Muhafız Taburu Subay ve Astsubay
larına 926 sayılı Kanım gereğince verilecek 
kıt'a tazminatı ile 645 sayılı Kanun gereğince 
tabibine verilecek tazminat ve diğer tazminat
lar) olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir 

İkinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 1987 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/l) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmı
nın 12.000 inci personel giderleri bölümünün 
12.871 inci yurt dışı ntaj ve öğrenim yolluğu 
maddesinden (39 000 lira düşülerek, 12.590 
ncı Muhafız Taburu &ıbay ve Assubaylarma 
926 sayıb. Kanun gereğince verilecek kıt'a taz
minatı ile 645 sayılı Kazmn gereğince tabibine 
verilecek tazminatlar maddesine eklenmiştir.) 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş

kanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü açık oya sunulacak ve kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

•/. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeni Kad
ri Kapla/n ve ı arkadaş mm, 97 sayılı Kananla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra, eklenmesine dair ek kanun teklifinin 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen re Millet 
Meclisince benimsenm.iycn maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(Millet Meclisi 2/2, 2/66; Cumhuriyet Senatosu 
2/209) (S. Soyan : 22 ve 22 iye 4 ncü ek) 

BAŞKAN — Efendim; bir saatlik süre için
de görüşülmesi Başkanlıkça tensibedilen bir 
kanun teklifi vardır, ikinci sayfanın S nci sıra
sında yer alan bu teklifi görüşmeye bağlıyaca
ğız. («Madalya Kanununu çıkaralım» sesleri) 
Efendim; bu da bir maddelik bir teklif de. Öte
kisi uzun sürecektir. («Uzun sürmez» sesleri) 

İstiklâl Madalyası hakkındaki kanun teklifi 
ile ilgili olarak mevcut önergeleri biliyor mu
sunuz? 

(«Sahipleri yok» sesleri), («Sahipleri geri 
aldı» sesleri) 

5. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlar
dan muhtar durumda olanlara vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye re 
Plân komisyonlarındun 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Şimdi bir önerge geldi/okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
İstiklâl Madalyası sahiplerine şeref tahsisatı 

verilmesi hakkındaki kanun tasarısının bugün 
müzakeresinin tamamlanmasına kadar Meclis 
çalışmalarının devamını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
B,eşat Özarda 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon ve Hükümet lütfen yerini 
alsın. 

Efendim, 1 nci madde komisyona gitmişti. 
Şimdi komisyonun 1 nci madde olarak tedvin 
ettiği metni okutuyorum :' 

Yüksek Başkanlığa 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara va

tani. hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkında kanun tasarısının 1 nci maddesinin 
aşağıda yas l ı olduğu şekilde değiştirilmesini 
arz vs teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Burdur Milletvekili 

Faik Kırbaşîı 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden 
ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası ve
rilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, hayatta 
bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 
dört yüz lira aylık bağlanır. 

Bu kanundan önce, özel bir kanunla kendi
lerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
mış olanlar hakkında yukarıki fıkra, hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Şimdi, 1 nci madde üzerinde söz 
alanlar sadece 11 kişi efendim. Sayın özoğul, 
Sayın Onan, ıSayın özarda, Sayın işgüzar M. P. 
Grupu adına, Sayın Kılıç, Sayın Palaoğlu, Sa
yın Yılanlıoğlu, Sayın Bağcıoğlu, Sayın Ül
ker, Sayın Binay, Sayın Özkan C. H. P. Grupu 
adına. 

M. P. Grupu adına Sayın İşgüzar. Yoklar. 
C H. P. Grup -adına Sayın Özkan. Yoklar, 
Sa,yın özoğul. («Vazgeçti» sesleri) 
Sayın Onan. Yok. 
Sayın özarda, («Vazgeçti» sesleri) 
Peki efendim. 
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Sayın Kılıç. («Vazgeçti» sesleri) 
Vazgeçtiniz. 
Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Vazgeçiyorum. 500 lira olsun istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu. Yoklar. 
Sayın Bağcıoğlu. («Vazgeçti» sesleri) 
Sayın Ülker. Vazgeçtiniz. Teklifiniz var. 
Sayın Binay. Yoklar. Bu kadar efendim 
Şimdi efendim, eski önerge sahipleri komis

yonun bu yeni tedvin edilen ve okunan metni 
muvacehesinde önergelerini geri allıyorlarsa lüt
fen işaret buyursunlar. 

Sayın Hanudi Orhon; «Kahramanlara muh-
taç kelimesi yaraşmaz..» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — O çıktı zaten efendim. 

BAŞKAN — Ve esasen çıkardınız. 
Sayın Yunus Koçak ve Kemal Nebioğlu, 

«görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi» di
yorlar. Tatmin ediyor mu efendim metin sizi? 
Geri alıyor musunuz Sayın Nebioğlu, Sayın Ko
çak? Almıyorsunuz. 

Sayın Yılanlıoğlu. Yok. Bu önerge de oyla
nır. 

Sayın özoğul, siz geri alıyor musunuz öner
genizi? 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın özoğul'un önergesi geri 
verildi. 

Sayın Orhon'un önergesi esasen nazarı itiba
ra alınmış ve o şekilde değiştirilmiştir. 

iSayın Çataloğlu ve Uysal salonda bulunma
dıklarına göre okutacağız önergelerini, kabul 
veya redde iktiran edecek. 

Sayın işgüzar ve önder, «Geçici 1 nci mad
desinin..» Bu önerge geçici 1 nci madde hak
kımda. 

Sayın Aytaş, Akkan, Döşemeci, burada yok
lar, ayıralım önergelerini. 

iSayın Bağcıoğlu, Dallı ve Atagün («geri alı
yorlar» sesleri) 

ıSiz geri alıyorsunuz Geri verilmiştir efen
dim. 

Sayın Odyakmaz? 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Geri alı

yorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Geri veril
miştir efendim. 

Sayın Solmazer? 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Geri almı

yorum efendim. 
BAŞKAN — Geri almıyorsunuz. 
Sayın Palaoğlu? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Efendim, 500 lirada ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. 
Sayın Onan? Yoklar. 
Sayın Tayyar da 500 lira diyorlar. 
Sayın özarda ve özgüç. («Geri alıyorlar» 

sesleri) Geri alıyorsunuz. 
Sayın Uzuner; 400 lirayı 500 lira yapalım 

diyor. Kalsın mı efendim önergeniz? 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Arka

daşlara katılacağım efendim. 
BAŞKAN — Arkadaşlara katılıyorsunuz, 

Zaten hepsini birden oylıyacağız. 
Bir tane daha var, Sayın özarda, 400 lira 

500 lira olsun diyor. 
Sayın Tayyar aynı şekilde. 
Sayın Ülker, 500 lira diyor. 
Sayın Kılıç, 500 lira diyor. 
Sajnn Avcı, 300 lira diyor, Komisyon 400 

lira diyor. Siz geri mi alıyorsunuz efendim. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — 300 li

ra olsun, diyorum. 

BAŞKAN — 300 lirada İsrar ediyorsunuz. 
Sayın Yenişehirlioğlu ve Akkan? Yoklar. 

Önergelerini okutacağız. 
Sayın Özkan? Yoklar. 
<Saym Yılanlıoğlu, 500 lira diyorlar. 
Sayın özdağ 500 lira diyorlar. Sayın Ülker. 

500 lira diyorlar. 
Sayın Ülker; sizin iki önergeniz var, biri

sinde yalnız 500 lira demişsiniz, birisinde «muh
taçlık» ibaresinin kaldırılması deniyor ve aynı 
zamanda 500 lira deniyor, bunu geri veriyoruz 
Çünkü komisyonca ona göre değiştirilmiştir. 

Şimdi efendim, bir yanlışlık olmaması için 
komisyonca tedvin edilen metni okuyorum. 

(Geçici Komisyonun yeniden hazırladığı 1 
nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi sayın Sabit Osman Av
cı, bu ödeneğin 300 lira olmasını teklif ediyor. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efen
dim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 300 liraya katılıyorsunuz. 
Efendim. Komisyon sayın Avcı'nm önerge

sine katılıyor. («Anlaşılmadı» sesleri) 
Arz edeyim efendim; şimdi Komisyonun 

metnini okudum, 400 lira aylık bağlanmasını 
teklif ediyor Komisyon, fakat önerge sahipleri 
arkadaşlarımızın kısmen burada olmamasından, 
kısmen de önergelerini geri almamasından do
layı bu önergeleri yeniden okuyup oya koymak 
icabediyor. 

Bu önergelerin miktara taallûk edenleri iki 
kısma ayrılıyor. İçlerinden bir tanesi Sayın 
Sabit Osman Avcı bu ödeneğin, bu aylığın 400 
lira değil 300 lira olmasını teklif ediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, bir yanlış 
lık oldu, Komisyon Yüce Meclisin takdirine bı
rakmaktadır. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Sayın Komisyon nasıl katılır önergeye, 
400 lira olsun demiştir, Meclisin takdirine bı
rakıyoruz demek nasıl olur? 

BAŞKAN — Şimdi efendim hepsini ayrı ay
rı arz edeceğim; miktara tallûk eden önergeler 
üç kısım oldu. 

Sayın Solmazer sizinki de böyle mi? 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — 500 lirada 

ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, Komisyon 

maddeyi yeniden tedvin ederken 400 lira demiş, 
fakat önergeler duruyor, bunlar hakkında mu
amele yapıp karar vermek icabediyor. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Komisyon 400 liralık bir teklif yap
makla Meclisin takdirine bırakmadıklarını be
yan etti. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi arz edeceğim. 
Sayın Komisyon siz, Meclisin takdirine bırakı
yorum demeyiniz lütfen, önergeye katılıp ka
tılmadığınızı söyleyiniz. 

Şimdi, üç kategoriye ayrılan önergeler var, 
bir tanesi Sayın Sabit Osman Avcı'nm; 300 lira 
olsun diyorlar. Diğeri, birçok arkadaşlarınki 
-ki isimleri ayrıca arz edeceğim- 500 lira ol
sun diyorlar. 

Bir de Sayın Koçak ve Nebioğlu'nun öner
geleri var; 750 lira olsun, diyorlar. 
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YUNUS KOÇAK (Konya) — 500 liraya ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Siz de 500 liraya katılıyorsu
nuz. 

Şimdi, Komisyon lütfen ifade buyurun açık 
ça; Sayın Sabit Osman Avcı'nm 300 lira olarak 
teklif yaptığı önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR 
BAŞLI (Burdur) — Efendim, 300 liraya da, 
500 liraya da katılmıyoruz; Yüksek Meclisin 
takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN— Tamam, siz bu önergeye katıl
mıyorsunuz. 

Şimdi, istiklâl Madalyası sahiplerine ayda 
300 lira verilmesi hakkındaki önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Şu halde Meclisin çoğunlukla kabul ettiği 
bu esasa göre diğer teklif edilen miktarları ya
ni 500 lirayı ve 750 lirayı, -ki, zaten 750 den 
feragat ettiler, bunları- oylamaya lüzum kal
mıyor efendim. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Tümü üzerinde 
söz istiyorum efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Tümü 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim bittiği zaman. 
Müsaade buyurun, önergeler komisyona git 

misti, bir yanlışlık yapmıyalım. Başka teklif
ler var mı acaba madde üzerinde? Miktar üze
rinde yok da maddenin şekli şöyle olsun, böyle 
olsun diye. Yok efendim. 

Şimdi bir önerge kalıyor efendim. Ko
misyon getirdiği maddenin ikinci fıkrasında 
d'yor ki : «Bu kanundan önce özel bir kanunla 
kendilerine vatani hizmet tertibinden avlık 
ballanmış olanlar hakkında yukarıki fıkra hük
mü uygulanmaz.» 

Sayın Hüsnü Özkan ise önergesinin ikinci 
maddesinde der ki : «Özel bir kanunla vatani 
hizmet tertibinden aylık alanların aldıkları 
avlık birinci fıkrada belirtilen miktardan, (500 
liradan) az ise, 500 İraya çıkarılır.» 

Çünkü kendisi 500 lira teklif ediyor, yukar
da. 

Komisyon katılıyor mu? 

GTÎfîtOt KOMtSYON FASKANI FAtK 
KIR"RASLI (Burdur) — Simidi eferrt;Tn. bu
radaki; «Bu kanundan önce özel bir kanunla 
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kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmış olanlar hakkında yukarıki fıkra 
hükmü uygulanmaz.» 

Bu demektir ki, eğer bundan evvel kendi
lerine bu miktar kadar aylık bağlanmışsa uygu-
lanmıyacaktır. 

Geçici 1 nci maddede ise, bundan daha az 
aylık bağlanmış olanlar varsa, bunlar 300 © 
irca edilecektir. 

O itibarla arkadaşımızın geçici 1 nci mad
dede esasen vardır. 

BAŞKAN — Esasen vardır, o itibarla 1 nci 
maddede böyle değişiklik yapılmasına lüzum 
yoktur, diyorsunuz. 

Efendim, Sayın Hüsnü Özkan'ın önergesi
nin şu ikinci paragrafına Komisyon, serd 
dettiği esbabı mucibe ile (katılmıyor. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi, Komisyona verilmiş olan önergeler 
içinde sadece miktara taallûk eden değil, mad
deyi başka şekilde tedvin eden önergeler var. 
Binaenaleyh, bunların bir kısmının da sahip
leri yok, ayrı ayrı okutacağız, ya kabul, ya 
reddedilecek. 

Sayın Komisyn de lütfen dikkatle dinlerse, 
işi uzatmadan bitiririz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen tasarının 1 nci maddesinin aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Manisa îzmir 
Nahit Yenişehirlioğlu Şükrü Akkan 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak edip 
d©, 4 Nisan 1337 gün, 66 sayılı, 24 Kânunusa
ni 1340 gün ve 400 sayılı ve 30 Mayıs 1926 
gün ve 869 sayılı kanunlarla İstiklâl Madalyası 
verilmiş olanlara hayatta bulundukları sü
rece ve ölmüş olanlarının muhtaç dul ve yetim
lerine ayda 500 lira vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanır. 

Özel bir kanunla vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmış olanlar yukardaki fıkra hük
münden faydalanamazlar. 

Bu madde kapsamına girip de! kendisine 
daha evvel vatani hizmet tertibinden 500 lira-
radan az aylık bağlanmış olanlar aylıkları da 
bu miktara çıkarılır. 

| BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Muzaffer Özdağ'm önergesi : 
«Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu se

beple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş 
bulunnlar, hayatta bulundukları sürece vatani 
hizmet tertibinden 500 liralık aylık alırlar. 

15 . 2 . 1965 tarihli ve 669 sayılı Kanula 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bağlanan ek madde uyarınca 
alt sınır aylığı artırıldıkça, bu aylıklar da 
yeni alt sınır aylık miktarına yükseltilir.» 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Geçici 1 nci maddede bu 
husus tedvin edildiği için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor,. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğlu'nun önerge

si: 
«Balkan ve Birinci Cihan Savaşına iştirak 

edip de, terhis, maluliyet ve elinde olmıyan se
beplerle istiklâl Savaşına katılıp da madalya 
alamıyanlarla istiklâl Savaşına iştirak edemi-
yenlerden durumunu belgelerle ispat edip mü
racaat edenlere ayda 500 lira.» 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın İlyas Kılıç'm önergesi: 
«Millî mücadeleye iştirak edip istiklâl Ma

dalyası alanlara vatani hizmet tertibinden şeref 
ödeneği olarak ayda 500 lira verilir.» Bu kısım 
halledildi. «Ve özel kanunla vatani hizmet ter
tibinden aylık alanların aldıkları aylık 500 li
ranın altında ise 500 liraya çıkarılır.» Bunu da 
komisyon izah ediyor efendim, aşağıda geçici 
maddede var. 

I Geri alıyor musunuz önergenizi? 
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ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir efen
dim. 

Sayın Reşit Ülker'in önergesi; bu halledildi. 
Efendim, 400 lira kaydı 500 lira olsun, diyorsu
nuz, bunu Heyeti Umumiye 300 lira yaptı, bu 
itibarla geliveriliyor. 

Sayın Mustafa Tayyar'm önergesi: 
«Millî mücadeleye iştirak eden, bu sebeple 

de İstiklâl Madalyası kazananlara muhtaç du
rumları nazarı itibara alınmaksızın seyyanen 
hayatta bulundukları sürece 500 lira şeref ma
dalyası ödeneği verilir, istiklâl Madalyasını ha
iz olanlar Devlet ve belediye ulaştırma vasıta
larında yarı ücretle seyahat ederler. Devlet has
tanelerinde ücretsiz tedavi edilirler, şeklinde 
kanun tasarısının tanzim edilmesini...» 

Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Efendim, bu başka mad
deyle ilgili, birinci madde ile alâkası yok. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner; 400 
lira 500 lira olsun, diyor. Heyeti Umumiye 
bunu 300 lira yaptığına göre, zaten halloldu. 

Sayın Reşat özarda; 400 lira 500 olsun di
yor. Bu husus da halledildi. 

Sayın Süleyman Onan keza, 500 lira olsun, 
diyor. Bu da halledildi. 

Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu: 
«Madde 1. — Çeşitli kanunlarla İstiklâl Ma

dalyası almış olanlara hayatta bulundukları 
sürece her ay 500 lira ödenek verilir, ödenek 
yurt hizmeti tertibinden şeref ödeneğidir ve 
kanun farkı muhtaç durumda olmak ya da olma
mak gözetilmeksizin istiklâl Madalyaları...» 

Efendim, Heyeti Umumiye 300 olarak kabul 
etti. Diğer o «muhtaçlık» tâbirleri falan da 
komisyonun metninde çıkarılmış, bu itibarla 
acaba önergenizi geri alır mısınız? 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geriverilmiştir. 
Sayın Solmazer; 500 lira diyorsunuz. Bu da 

300 lira olarak halledildi. 
Efendim, biraz evvel okunan ve komisyo

nun katılmadığı, reddettiği teklif başka arka
daşlar tarafından yine verilmiş, verenler: Meh
met Ali Aytaş, Şükrü Akkan, Muzaffer Döşe
meci ve arkadaşları. Metin şu: 

29 . 1 . 1968 O : 1 

«Millî mücadeleye iştirak edenler hayatta 
bulundukları sürece 4 Nisan 1337 gün ve 66 sa
yılı 24 Kânunusani 1340 gün ve 400 sayılı...» 

Bu önerge biraz evvel reddedilmişti efendim, 
Sayın ismail Çataloğlu ve Hayrettin Uysal, 

1 nci maddeyi şöyle yapalım; 500 lira olsun, di
yorlar. O husus halledilmiştir. «15 . 7 . 1965 ta
rih ve 669 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa eklenen 
ek madde uyannca alt sınır aylığı artırıldıkça 
bu aylıklar da yine alt sınır...» Bu önerge de 
biraz evvel okundu, reddedildi efendim. 

İsmail Hakkı Yılanhoğlu biraz evvel okunan 
önergeyi bir daha vermiş efendim; «Birinci Ci
han Savaşı ve Balkan Harbi», diye. 

Yunus Koçak ve Kemal Nebioğlu. 

«Madde 1 .— Millî mücadeleye katılmış ve 
kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş, olanlara 
talepleri halinde vatani hizmet tertibinden 750 
lira.» diyorsunuz, ki o 300 lira olarak kabul 
edildi. Yalnız «talepleri halinde» de ısrar edi
yorsunuz. 

Komisyon bu metne iştirak ediyor mu efen
dim? «Talepleri halinde verilir» diyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şu halde komisyonun 1 nci madde olarak 

hazırladığı metni oyunuza sunuyorum,. Yalnız 
Sayın Sabit Osman Avcı'nm kabul buyurduğu
nuz önergesi gereğince komisyonun teklifinde 
400 lira iken bunu 300 lira olarak kabul edilen 
önerge gereğince 300 lira olarak oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Efendim, açık oylamalarda oyunu kullan-

mıyan arkadaşımız var mı?.. Yoksa, bu üç açık 
oylama işlemi bitmiştir, lütfen kutuları kaldı
rın. 

Şimdi komisyonun 2 nci maddesini okutu
yorum. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, kanunda esas 2 nci ve 3 ncü maddeler var. 
3u maddeler metinden çıkarılmadıkça bu gelen 
maddenin oraya 2 nci madde olarak alınmasına 
imkân yoktur. Bu bakımdan benim bir önergem 
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var, 2 nci ve 3 ncü maddenin metinden çıka
rılması ve ondan sonra bu maddenin oraya it
hal edilmesi için... 

BAŞKAN — Efendim, okuyalım bakalım ne 
getiriyorlar, bilmiyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara va

tani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkında kanun tasarısının ikinci maddesinin 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Burdur Milletvekili 

Faik Kırbaşlı 

Madde 2. — Millî mücadeleye iştiraklerin
den dolayı kendilerine istiklâl Madalyası ve
rilmiş olan Türk vatandaşları Devlet ve beledi
ye ulaştırma vasıtalarında ücretsiz seyahat 
ederler ve Devlet hastanelerinde ücretsiz teda
vi edilirler. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz etmeme müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, biz önergelirimizi eski metne göre tanzim 
etmiştik ve ona göre Riyasete takdim etmiştik. 
Eski metinde bu getirilen madde 4 ncü madde 
olarak yer almıştı. Biz de buna ait değiştirge 
önergeleri vermiştik. Haddizatında 2 nci mad
denin tamamen ortadan kaldırılması hakkında 
bir önergemiz de var. Bu ikinci madde kaldırıl
dıktan sonra yeni baştan bir madde yazılsın. 
Eğer böyle giderse bizim önergelirimiz karışmış 
olacaktır. Acaba bu husus hakkında ne düşünü
lüyor? 

BAŞKAN — Evet.. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Müsaade 

eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Geçici 

Komisyonun son olarak getirdiği tadil teklifi 
baştan sona kadar tekrar okunsun, arkadaşlar 
bilgi sahibi olsun, süratle okunuyor, takibinde 
güçlük çekiyoruz. 

BAŞKAN — Bir kere daha okuyayım, efen
dim... 

i GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Bir noktayı aydınlatmama 
müsaade eder misiniz, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) — Muhterem arkadaşlar; ko
misyonun getirmiş olduğu teklif, tedvin etmiş 
olduğu maddeler Yüksek Meclisinizin daha ev
vel ihtiyaç belgesine münhasır, bunun aranma
ması ile alâkalı olarak aldığı karardan müte
vellit birkaç maddenin de ortadan kalkmasını 
intacettiği için bunların dışında yani bunlarsız 
maddeleri tedvin ederek getirmiştir. Yoksa, es
ki metin yeni metin arasındaki fark sadece si
zin daha evvel kabul buyurmuş olduğunuz ih
tiyaç belgesinin kaldırılmasından mütevellit
tir, komisyon bunların dışında bir madde getir
miş değildir. Arz olunur. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, lütfen diğer 
maddeleri de verin de efendim, hepsini birden 
okuyalım. 

Şimdi efendim, komisyonca hazırlanan ikin
ci madde şu: 

«Millî mücadeleye iştiraklerinden dolayı 
kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş olan 
Türk vatandaşları Devlet ve belediye ulaştırma 
vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler ve Dev
let hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler» 

Şu halde diğer gelen madelerde şöyle. 
Şimdi, birinci maddeyi biraz evvel kabul 

buyurdunuz, ikinci madde şimdi okuduğum 
şekli alıyor. Yani Devlet vasıtalarında bedava 
sehayat eder, hastanalerde ücretsiz bakılıyor 
diye. Üçüncü ve dördüncü madeler kalkmış, bir 
geçici birinci madde geliyor. Değil mi efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Geçici maddeleri okuyorum:. 
Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce, özel kanunlarla vatani 
hizmet tertibinden; 

a) Hayatta bulundukları sürece kendileri
ne bağlanmış aylıklar, 

b) Kanunlarına müsteniden dul ve yetim
lerine bağlanmış aylıklar toplamı (aylık alan 
bir kişi de olsa) birinci maddede yazılı aylık-

| tan az olduğu takdirde, bu miktara yükselti-
j lir. 
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Geçici madde 2. — Bu kanunun uygulanma
sına ait belgeleri incelenmesini, işlemlerinin ta
mamlanarak ödenmenin zamanında yapılmasını 
sağlamak maksadiyle, çalışma saatleri dışında 
görevlendirilmesine ihtiyacolan personele veri
lecek fazla çalışma ücretleri, bütçenin ilgili bö
lümlerinden karşılanmak üzere, Bakanlar Ku
rulunca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Şimdi, asıl iki madde var. Biri 
kabul edildi, biri edilecek. 

İki geçici madde var, ondan sonra bir üçün
cü madde oluyor demek. 

«Madde 3. — Bu kanun yayınlandığı tarihi 
takibeden malî yılbaşından itibaren yürürlüğe 
girer.» 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu suretle ar
kadaşlarımızın arzusu yerine gelmiş oldu. Yani 
komisyonca hazırlanan maddelerin hepsi ıttılaa 
arz edilmiş oluyor. 

Şimdi hazırlanan ikinci maddeyi tekrar arz 
ediyorum. 

Geçici Komisyonun yeniden hazırladığı (ikin
ci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Yani bu eskiden hazırlanan 
ikinci madde ile hiç ilgisi olmıyan bir madde; 
ikinci madde çıkarılmış. Bu itibarla o eski ikin
ci maddenin tadili için önerge vermiş olan ar
kadaşlar bu durumda önergelerini geri alıyorlar 
mı efendim?.. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, benim bir önergem vardı; kabul edilen du
rum karşısında 2 ve 3 ncü maddelerin tayyı 
hakkında, önergem okunursa 2 ve 3 ncü mad
deler ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul, sıra ile 
okuyacağım, o zaman. 

Sayın Reşat özarda, Sayın Niyazi ÖzgvLç; 
«ikinci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz» demişsiniz, ikinci madde çık
mış zaten; önergenin lüzumu kalmıyor. Geri 
alıyorsunuz değil mi efenmi? 

NİYAZİ ÖZGÜÇ (Sinop) — Geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Sayın Kemal Bağcıoğlu, Sayın Ahmet Dallı 

ve Sayın Mehmet Atagün; «ikinci maddeye lü
zum kalmamış olduğundan» diyorsunuz. Bu za-
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ten eski şekle göre galiba. Geriverilmiştir efen
dim. 

İkinci maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz, diyorlar. Çıkmıştır ikinci mad
de tamamen başka bir şekil geldi. («Çıkmadı» 
sesleri) 

Efendim; ikinci madde elbet kalıyor. Yani 
bir ikinci madde var ama, komisyonun getirdiği 
metin ile evvelce teklif edilen arasında hiçbir 
gûna alâka yok yani. Binaenaleyh; ikinci mad
de çıksın diyenlerin arzusu yerine gelmiş olu
yor. Çünkü, bakınız eski ikinci madde diyor 
ki, «Geliri, aylığı, taşınır veya taşınmaz malı 
veya kazancı kendisi veya Türk Medeni Kanu
nu hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu 
ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek miktarda 
olmıyan kişiler bu kanunun uygulanmasında 
muhtaç sayılır.» Alâkası yok yeni maddenin 
metinle. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Efendim, 
ben ikinci madde olarak teklif ettiğim hususu 
yeni bir madde olarak teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, şu değil mi efendim? 
«Birinci madde de yazılı kişilerin hiç evlenme
miş dullarına da...» 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Onu biraz sonra okutayım. 
Efendim, diğer önergelerin hepsi; yani Sa

yın Hilmi İşgüzar, Sayın Cevad O dyakmaz, Sa
yın Nazmi özoğul, Sayın ismail Çataloğlu ve 
Sayın Mustafa Tayyar bu maddenin, eski şek
li ile olan ikinci maddenin tasarıdan çıkarıl
masını teklif ediyorlar. Metin komisyonca çı
karılmıştır. Komisyonun ikinci madde olarak 
getirdiği teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkanım; müsaade eder 
misiniz ikinci madde hakkında bâzı itirazları
mız olacak. Onu arz edeyim, müsaade ederse
niz. 

BAŞKAN — Hükümet buna katılmıyor? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Hayır efendim, bizim tasarımız
da böyle bir şey yok. Zaten kabili tatbik ola
cak bir nokta değil. Müsaade ederseniz o hu
susları arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Solmazer, sizinkini ayrı bir madde 

olarak oylatacağım. 
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İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Efendim, 
eski kanunda dördüncü madde olarak zikredil-
diği için dördüncü madde üzerinde verdiğim 
önergenin bu madde ile birlikte mütalâa edil
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanunu görüş
meye geçelim dendiği zaman, size bu işin kolay 
bitmiyeceğini arz ettim. Bakınız iş ne kadar 
karıştı, önerge sahipleri yok, Hükümet komis
yonun getirdiğine katılmıyor. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; istiklâl 
Madalyası hâmillerinin sağlık müesseselerimiz
de parasız olarak tedavileri hususundaki teklife 
Hükümet olarak gayet tabiî iltihak ediyoruz. 
Ancak, Devlet vasıtalarında parasız olarak se
yahat hükmünün şu şekli ile kabulü halinde da
hi tatbik imkânı yoktur. Şu mânada tatbik im
kânı yoktur; bilfarz Devlet Demiryollarında bi
rinci mevki vardır, ikinci mevki vardır, üçün
cü mevki vardır; o yazılı değildir. Binaenaleyh; 
bunu. nasıl tatbik edeceğiz belli değil. Bu ba
kımdan komisyonun bu teklifi uygun değil ve bu 
hali ile de kabili tatbik değil. 

Öbür taraftan hepinizin üzerinde her zaman 
sık sık durduğunuz 440 sayılı Kanun var. Bu
na göre İktisadi Devlet Teşekkülleri verimlilik 
ve iktisadilik esasına göre iş yapacaktır. Bu 
suretle bilfarz bu madalyayı hâmil olan bir zat 
senede üç defa mı seyahat yapacaktır, iki de
fa mı seyahat yapacaktır; yoksa, bütün ömrü 
boyunca bir trenden diğer trene mi binecektir. 
Bu husus da sarih değildir. Binaenaleyh; ko
misyonun bu teklifinin bu şekli ile biz karşı
sında bulunmaktayız. Ancak, hastanelerde üc
retsiz olarak tedavi edilmeleri hususuna Hükü
met olarak samimiyetle katılırız. Benim arzım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; işin müstace
liyetini biliyorum; ben de çok kısa maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

Şimdi arkadaşlar; bu kanunu garip bir pro
sedür içinde görüşmeye başladık. Bunun üzün
tüsünü tesbit ettikten sonra sayın Bakanımız, 
Devlet vasıtalarında seyahatlerin tasrih edilme
diği için mahzurlu gördüler; birinci mevki mi, 
ikinci mevki mi gibilerden. 

Şimdi, meselâ parlömanterler de Devlet De
miryollarında bedava seyahat ediyor, uçakta in
dirim yapılıyor. Bu şahısların özel durumu na
zarı itibara amdığmda, bunların çok seyahatin
den, iktisadi Devlet Teşekküllerini zarara soka
cak kadar endişe duymaya mahal yoktur. Yaş
ları ortadadır; çok yaşlı kimselerdir. 

Şimdi, esasen Komisyonun 400 lira olarak ge
tirdiği ve hepimizin 400 liranın altına düşmiye-
ceği kanaati ile müzaekreler cereyan ederken 
bir de bunların Devlet vasıtaları ile seyahatleri
ni önliyecek hükümler buraya koymak istiyo
ruz. Lütfederseniz, Sayın Bakanımızın da işaret 
ettiği mahzuru, yani hangi mevkilerde seyahat 
edeceklerdir, nasıl uygulanacaktır; şahsi görü
şüme göre 440 sayılı Kanun buna mâni değildir, 
eğer mâni ise parlömanterlerin de seyahat etme
sine mâni olması gerelrir. Ama, bunun bir tü
zükle yürütüleceğine dair bir önerge verece
ğim. Acele oldu, hazırlıyamadım. Tüzükle bu tes-

I bit edilir denir ve bunların nasıl seyahat edeceği 
bu tüzükte tadadedilir, tesbit edilir, mesele hal
ledilir. Devlet vasıtalarında ücretsiz seyahatini 
temin edecek bir hükmü bu tasarıdan eğer çıka
rır isek, bunlara karşı şükran borcumuzu kısıt
larız, çok hatalı bir davranışın içine gireriz. Esa
sen birinci maddenin tedvini şeklinden üzüntü
lüyüm, özür dilerim. Tekrar ediyorum; bir öner-

I ^e arz edeceğim, şimdi aşağıda acele yazarım, 
Sayın Başkan müsaade ederlerse. Nasıl seyahat 
edeceklerine dair bir tüzük hazırlanır hükmü ge
çici bir madde olarak da ilâve edilebilir, bu mad
deye de konulabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bu madde komisyon
da; benim teklif imdir, bu önergeyi ben vermi-

I simdir. 
Muhterem arkadaşlar; önergemi, kıymetli 

samanınızı almamak için birkaç kelime ile arz 
etmek isterim. 70 ilâ 90 yaş arasında bulunmak
tadırlar ve mevcudu; eğer birinci madde hak
kında yeter, yeter demeyip kürsüye çıksaydım 
belki muhterem arkadaşlarımız reylerini kulla
nırken biraz daha şey olarak kullanacaklardı. 
Ben kati rakamı veriyorum arkadaşlar; bugün 
halihazırda Türkiye'de bulunan ve sayın Millî 

I Müdafaa Komisyonu, metninde de bulunmakta-
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dır bu rakam, halihazırda 8 843 kişidir bunlar. I 
Bugün Kara Kuvvetleri Asker Alma Dairesin
den en son rakamı almış bulunuyorum, mevcut
ları bu kadardır. 

Muhterem arkadaşlar; 70 ilâ 90 yaş arasında 
olan bu zevat senelerce kenara itilmiştir. Bugün 
Devlet Demiryollarının 76 bin personeli Devlet 
Demiryollarında bedava olarak seyahat etmekte
dirler. Biraz evvel arkadaşımız da ifade etti; 
milletvekili arkadaşlarımız da bedava seyahat et- I 
inektedirler. Binaenaleyh; bu 70 ilâ 90 yaşında 
bulunan zevat yaşı icabı ancak senede bir gün 
veya iki gün bir yere gidebilecektir. 

Maddenin başında şeref aylığı kelimesi bağ
ladık. Bunlar şerefli insan olarak on defa, yirmi 
defa, otuz defa senelerce gezecek durumda de
ğillerdir. Her gün bir kişi gitmektedir ve mi
sal olarak vermek isterim; bugün 150 emekli ge
neral bulunmaktadır. Üç gün evvel rahmetli 
Ali Fuat Paşa bu 150 rakamından inmiştir ve I 
yine daha birçok isimler sayabilirim. Üç, beş gün 
içinde dört tane emekli general yine aynı vazi
yette gitmiştir. Binaenaleyh, bunların adedi 
bir, iki sene sonra azalacaktır. İstirham ediyo
rum; bu önerge üzerinde, yan ücret değil, ta
mamen ücretsiz olarak tatbik edilmesini ve sene
lerce kenara itilen bu zevatın, bu maddenin ay
nen kabul edilerek, biraz evvel arkadaşımın da 
ifade ettiği gibi, bir tüzüğe atıf yapmak sure
tiyle bu maddenin kabulünü istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge geldi, oku
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
«Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı ken

dilerine istiklâl Madalyası verilmiş Türk vatan
daşları, Devlet ve belediye ulaştırma vasıtaların
da yan ücretle seyahat ederler ve Devlet hasta
nelerinde ücretsiz tedavi edilirler.» 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz... Zaten sıra 
sizde. 

Buyurun Sayın Kemal Nebioğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU <Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Komisyon gerçek- I 
ten geçen birleşimlerde ifade edilen güzel sözle
re uygun, sağlıklariyle Ve seyahatleriyle ilgili 
bir madde getirdiği, fakat üzülerek ifade edelim I 

— 65 

ki, bu konudaki Hükümetin görüşü maalesef Ko
misyonun tutum ve davranışının bir yönü ile 
kârşısmdadır. 

Hastane konusundaki tutum ve davranış hiç 
şüphesiz müspettir. Ancak seyahatle ilgili, gezi 
ile ilgili Hükümetin görüşünü benimsemeye ve
ya biraz evvel verilmiş bulunan; yan ücretinin 
tahsili yolundaki takrire iştirak etmeye imkân 
yoktur. 

Ne verdik? Hiç ümidetmediğimiz 300 lira. 
Hangi şartlar içinde seyahat edecektir, gezecek
tir?... Hükümetin görüşlerini Yüce Meclise inti
kal ettiren Sayın Maliye Bakanı, kanundaki Ko
misyonun getirmekte olduğu bu madde ile ilgi
li teknik imkânsızlıklardan bahsetti. Yani han
gi mevki olacaktır veya senede kaç defa olacak
tır, bunlar tasrih edilmediği için maalesef uy
gulamanın mümkün olmadığını ifade ettiler. 
Bunlar tasrih edilebileceği gibi, öte yanda, ger
çekten bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bu 
gazilerin istedikleri şekilde gezme imkânlarının 
da bulunmadığını göz önünde bulundurursak bu 
takdirde her hangi bir tahdide gitmeye ihtiyaç 
da yoktur. 

Bir arkadaşımız görüşmelerde, bu miktarın, 
8 843 olan miktarın gittikçe azaldığını ifade et
ti. Azalmasa ne gerekir?.. Geçen birleşimde ger
çekten insanı ağlatan, göz yaşı döktüren güzel, 
içli sözler sarf edildi. Bu içli sözlere, yürekten 
gelen sözlere uymamız, tutum ve davranışımızla 
uymamız da gerekir. Bu sebeple Komisyonun 
bu konuda getirmiş olduğu; mevki farkı gözet
meden, hangi yerde seyahat etmek istiyorsa ora
da etmek üzere, nasıl ki, bir milletvekili birinci 
mevkide de seyahat edebildiği gibi isterse, gönlü 
dilerse üçüncü mevkide de seyahat edebilir, ikin
ci mevkide de seyahat edebilir... Böylesine bir 
tahdit de getirmeden bu teklifin kabul edilmesi 
gerekir. 

ileri sürülen iddialardan bir tanesi 440 sayılı 
Kanun oldu. Hiç şüphesiz bu husustaki iddia bir 
yönüyle geçerli olabilir, fakat Yüce Meclis bu 
konuda da pekâlâ meseleyi mütalâa ederek bu
nun daha ötesine geçmek suretiyle konuyu çö
zümlemeye muktedirler. Komisyonun getirmiş 
olduğu bu teklifin aynen çıkması gereklidir, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun metnini 
tekrar okuyorum : 
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«Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı ken
dilerine istiklâl Madalyası verilmiş olan Türk 
vatandaşları Devlet ve belediye ulaştırma vası
talarında ücretsiz seyahat ederler ve Devlet has
tanelerinde ücretsiz tedavi edilirler.» 

Sayın Maliye Bakanı bu metnin, Devlet va
sıtalarında ücretsiz seyahat etme kısmının tatbik 
kabiliyeti olmadığını ifade ettiler. Bu arada bâ
zı önergeler verildi. Sayın Kodamanoğlu ve Sa
bit Osman Avcı imzası ile verilen önergede deni
yor ki : 

«Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı 
kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş Türk va
tandaşları Devlet ve belediye ulaştırma vasıta
larında yarı ücretle seyahat ederler ve Devlet 
hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler.» 

Sayın irfan Solmazer'in önergesi ise şu : 
«istiklâl Madalyası sahibi olduklarını tev

sik edenler ve onların hiç evlenmemiş dulları 
Devlet ve belediyelere ait ulaştırma vasıtaların
da ücretsiz seyahat ederler, Devlet ve belediye
lere ait hastanelerde ücretsiz tedavi edilirler, 
ilâç masrafları dahi Devlet ve belediyelerce kar
şılanır.» 

Saym Nermin Neftçi ve Mustafa Kemal Pala-
oğlu : 

«İstiklâl Madalyası hâmilleri Devlete, Kamu 
İktisadi Kuruluşlarına, sermayesinin yarısından 
çoğu Devlete ait şirketlere, belediyelere, özel 
idarelere ve bunlara bağlı şirketlere ait taşıt 
araçlarında ve bu araçların her mevkiinde pa
rasız seyahat ederler.» 

Sayın Mustafa Ak alın ise : 
«Ancak uçakla seyahatte yarı bedel alınır.» 

diyor. 
Bir teklif daha var, Sayın İlyas Kılıç'in : 
«İstiklâl Madalyası sahîpleri belediye vasıta

larında bedava seyahat ederler şeklinde ikinci 
maddenin düzeltilmesini arz ve teklif ederim.» 
diyor. Zaten Komisyonun teklifi öyle efendim. 
Komisyonun teklifi: «Devlet ve belediyelere ait 
ulaştırma vasıtalarında ücretsiz seyahat eder
ler.» diyor. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — O halde Komis
yonun teklifine uyuyorum. 

BAŞKAN — Binaenaleyh buna Komisyonun 
teklifi muvacehesinde lüzum kalmadı. 

Şimdi, Komisyonun teklifine en aykırı olanı; 
«yan ücret alınması» dır. Komisyon bedava git

sin diyor... Sayın Nuri Kodamanoğlu ile Sabit 
Osman Avcı: «Devlet ve belediye ulaştırma va
sıtalarında yarı ücretle seyahat ederler.» der. 

Efendim Komisyon olarak bu önergeye katı
lıyor musunuz? Sayın Kırbaşlı, Devlet ve bele
diye ulaştırma vasıtalarında yarı ücretle seyahat 
ederler, deniyor... Siz, tam bedava gitsinler di
yorsunuz, ücretsiz gitsinler diyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Meclisin takdirine bırakıyo
rum. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Benim de 
önergem vardı. 

BAŞKAN — Burada «yüzde 50» diyor, efen
dim. Ayni şey değil mi? Sadece ibare değişi
yor, «yüzde 50» diyorsunuz Sayın Sami Bini-
cioğlu. 

SAMİ BİNİCÎOĞLU (Manisa) — Hayır, 
Hava Yollarında yüzde 50, diğerleri ücretsiz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz bu 
işe devam etmiyelim. Eğer Meclisimiz gece me
saisine devam kararı alıyorsa o zaman müsaade 
edin, Başkanlık Divanı değişsin. Saat 20,00 dedir 
Meclisin tatil kararı alması. Bu karar hilâfına, 
nihayet pek müstacel bir işte 15 dadika, 20 
dakika, yarım saat çalışır, fakat biz 40 dakika 
çalıştık ve bu iş daha nihayete erecek gibi de
ğildir efendim. Eğer tensibederseniz bütün bu 
önergeleri t&rar komisyona verelim, bize kanun 
tekliflerini yeni baştan tedvin edip getirsinler, 
ondan sonra müzakere edelim. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Bundan 
sonra zaten bir şey kalmadı ki efendim.. 

BAŞKAN — Birinci madde bitti efendim, 
kabul edildi. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Efendim çıka
ralım bu kanunu. Arkadaşlarımız önergelerini 
geri alsınlar.. 

BAŞKAN — Efendim nasıl çıkaralım? Bo
yuna önerge geliyor, daha bir tanesini halletme
den. 

NAZMt ÖZOĞUL (Edirne) — Efendim, za
ten eski kanunda yan ücret vardı, tam ücrete 
getiriliyor.. 

BAŞKAN — Efendim, bu birleşim yapılan 
açık oylama sonuçlarım arz ediyorum : 

Karayollan Gsnel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun ta -
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sarısı (S. Sayısı : 482) için 175 oy kullanılmış, 
sonuçta 175 kabul çıkmıştır. Gerekli çoğunluk 
elde edilemediğinden açık oylama tekrarlana
caktır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sı (S. Sayısı : 483) için 122 oy kullanılmış, so
nuçta 122 kabul oyu çıkmıştır. Gerekli çoğun
luk elde edilemediğinden açık oylama tekrar-
rarlanacaktır. 

Millet Meclisi idare Âmirleri İzzet Oktay, 
Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 Büt-

29 . 1 . 1968 O : 1 

çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi (S. 
Sayısı : 470) için 93 oy kullanılmış sonuçta 92 
kabul, 1 ret oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk 
elde edilemediğinden açık oylama tekrarlana
caktır. 

Vakit gecikmiş olduğundan ve açık oylama 
sonuçlarına göre gerekli çoğunluk da bulunma
dığından 31 Ocak 1968 Çarşamba günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 20,40 

•«<••-
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KarayoUan Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yıoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 175 

Kabul edenler : 175 
Reddedenler : Q 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 270 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BÎTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRÎ 
Tahir Akman 

ÇORUM 
A.bdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENlZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
îlhaımi Ertetm 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
I. Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

ADANA 
Mahmut Boadoğıan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B,) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Murat Öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulüsoy 

Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

MUĞLA 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

Melâhat Gedik 
Salâhattin^ Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüliezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

[Oya kaülmvyanlar] 
ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman IBıölükbaçı (I.) 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatip oğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez (L) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu: 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Âlâ Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 

Ibrehim Öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B§k. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüee 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 

Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğlu 
(Bşk. V.) 
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DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizrela 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağır oğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt (1.) 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 

Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaon 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüspala 
Settar Iksel 
Nihad Kübşad (B.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

Osman Yeltekin 
KASTAMONU 

Adü Aydın 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğliu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç (1.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca (I.) 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Te'kinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Eıkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 
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SÎÎRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

M. Kemal Pallaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Orhan Öztrak 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
1 Ahmet Cebi 

Ekrem Dikmen 
Hamdı Orhon 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behiee Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görenta§ (t. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 

1 
. 1 

Diyarbakır 1 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 

Yusuf Ziya Bahadmliı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevızi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

--<. . . . 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 323 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fetthi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmı Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

Seyfi öztürk 
GAZİANTEP 

Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Yunus Koçak 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Aliçan 
Melâhat Gedik 
îlyas Kılıç 
Salâh&ttin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüDezoğlu 
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Necmettin Cevheri 
Ceım/al Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 

Kinyas Kartal 

Süreyya Uluçay 
Şe-*ki Yücel 

SİNOP 

Cemil Karah&n 

SİVAS 

Seyfi Kurtbek 
Ceyad Odyakmaz 

ADANA 
Mahımut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğiu 
İbrahim Tökin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 
Muzaffer özdağ 
Aid İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hasan Türkay 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Ahmet Üstün 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğliu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez (1.) 
H. Turgut Toker (B.) 
Hüseyin, Balan 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Dallı 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

Mustafa Kemal Yılmaz] 
ANTALYA 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) I 

Osıman Zeki Yüksek 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
AYDIN 

Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî. îsli/myeli 
Cihat Turgut 

BİLECİK I 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga I 

TRABZON 
A. tha&n Birincioğlu 
Selâhattin GÜTen 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 

Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet 'Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUH 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubajşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 
(Bşk. V ) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu ' 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 

YOZGAT 

Nuri Kodamanoğlu 

Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt (I.) 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul, Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu -
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANB 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 

[Oya kahhmyanlarj 
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HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

Mehmet Yardımcı 
İZMİR 

Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşacl (B.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şanıiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 

Bahri Dağdaş (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuç 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evl'iyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlfu 
Hüseyin Yaycuoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneş/tan 
Na/mi Oğuz 
Fuat Uluç (1.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca (I.) 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar özaltp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cerat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaça 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevtfik Koraltan (1.) 
M. Kemal Pallaoğlu 
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Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
'Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

Ekrem Dikmen 
Hamdı Orlıon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

. . . > . . . 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Cörerıtaş (î. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur ( t Ü.) 

Neşet Tanrıdağ 
ZONGULDAJfi 

Talât Asal 
S. Erkmen Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
(B.) 
Kemai Doğan Sungun 

[Açık üyelikUr] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 
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Millet Meclisi îdare Âmirleri îzzet Oktay, Muslih G-örentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/İ ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifine verilen 

oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
AH Bozdoğan oğlu 
Tahir Yücckök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AFYON KARAHtSAR 
Mustafa A kaim 
Osman Ati il a 
Mehmet Göbekli 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Eren 

'Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaçj 
Süreyya Koç 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BlNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

Üye «ayısı : 450 
Oy veren'er : 93 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 352 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

K BURSA 
Nilüfer Giirsoy 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedim oğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ES KİŞ EH tR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıea 
Mahmut Uygur 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan h 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacapaşaoğln 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 

KONYA 
Hasan Dinçcr ı 
M. Ziyaettin Izerdem 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafottiu Pakcr 

SAMSUN» 
Melâhat Gedik 
Salûhattin Kılıç 
Süreyya Uluçay 

«ÎNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birineioğlu 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Kiınyaa Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
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/ Reddeden] 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

[Oya kaUlmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Diliigil 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıl lıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KAK A.HİS AB 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulunalışi 
Şevki Güler (!İ.) 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Dem i ray 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hü'seyin Balan 
Osman Rölükbaşı (t.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez (İ.) 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türk ay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altmkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
AL Kemal Yılma/, 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgohan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî İsümyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi B'may 
İsmail Selçuk Çakır oğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavnz 

BURSA 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Koma! Dom ir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çeli'kbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Comal Külâhlı 

Barlas Küntay 
ibrahim ökteım 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Lyk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayd'l 
Muzaffer Karan 
Ilüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğk 
Motin Cizrcli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskendcroğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

Sam e t Gül doğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyuı-t (I.) 

ESKİŞEUGÎ 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeylin oğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs, 
Hüseyin îııeioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

omiüsuN 
Kudret Bosuter 
Ali Cücooğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizauıettin E ı'kmen 
î. E tem Kılıçoğlu 
Alî Köyrnen 

GÜM ÜŞ AN E 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
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Tahsin Argun 
Süleyman Demirel (Baş
bakan) 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun A ren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfettin Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 

Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Aibbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Gölo 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekim 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onanı 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 

Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriıman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan. 
Nazrai Oğuz 
Fuat Uluç (t.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca (I.) 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdcmir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkan 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
T] yas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SlNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 
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SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettîn Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tovfik K'oraltan (î.) 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

Cevdet Aykan 
Mithat Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
A'hımet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 

Behiee Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasıssoğlu 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

[Aç\k üyelikUr] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
1 

Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müfttioğlı 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

..«•• 
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Mîllet Meclisi 
GÜNDEMI 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

29 . 1 , 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
üç arkadaşının, vatandaşı birbirine düşüren çe
şitli olaylarla spor alanlarında cereyan eden 
hâdiselerin siyasi sorumluları olduğu iddia 
edilen İçişleri Bakanı ile Devlet Bakanı hak
kında Anayasanın 89 ucu ve 105 nci madde
leri gereğince gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/60) 

2. _ Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadmlı ile Kars Milletevekili Âdil Kurtel'in, 
deniz kıyılarının, halkımızın ortak malı olması 
gerekirken, birkaç yüz kişi tarafından yağma 
•edildiği iddiasiyle bu konuda Hükümetin so
rumluluğunu tespit için Anayasanın 89 ncu 
madesi gereğince gensoru açılmasına dair öner
gesi .(11/61) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

•ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 1 .1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 

Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Gazianep Milletvekili Alî İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e l nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

4. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet# Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 saydı Kamunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kamunun 3 IDCÜ madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi
nin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenımiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile MilHet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri. (M. Meclisi 2/2, 2/66; C. Se
natosu 2/209) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye 4 ncü 
ek) [Dağıtma- tarihi : 18 . 1 . 1968] 

9. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

X 10. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Ok
tay Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2/612; Cumhuriyet Senatosu 2/235) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 476) [Dağıtma tarihi : 
19 . 1 . 1968] 

11. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Tür
kiye Büyük (Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. ıSayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

X 12. — Umumi havata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak. yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye 'seçilere'k kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159 ve 159 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 1 . 1968] 

X 13. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo

runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/462, Cumhuriyet Senatosu 1/861) 
(S. Sayısı : 482) [Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1968] 

X 14. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/463, Cumhuriyet Senatosu : 1/862) (S. Sayısı : 
483) [Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1968] 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana? 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunuı teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti-
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rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi :. 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı »onuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/295) 
(S. Sayısı : 280 ve 280 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 7. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başikanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve îçhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

9. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

10. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitini, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

11. — Derlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih • 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 « 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 . 1967) 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 «ayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 14. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 15. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

16. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti 
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabii 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
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tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi r e Maliye re Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ye 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 .12 .1967] 

18. — Tapu ye Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ye görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ye İçiş
leri ye Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ye 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967J 

19. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ye 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 »ayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca yerilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ye 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

20. — Umumî Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ye İçişleri, Tarım ye Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

21. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

22. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

23. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 

(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 24. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkımda kamun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi1 Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Derlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan s-eıçıülen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci «ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 25. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raposu (1/332) (S. Sayısı : 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

26. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

27. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek (Dağıtma tarihi : 16 . 1 .1968) 

28. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

29. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

30. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
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Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1?68] 

31. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 

»« m 

Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

32. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısımında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

• * 
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Dönem : 2 
Toplantı :3 M İ L L E T M E Ç L İ S İ S. Sayısı : 

Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl 
Sungur'un, 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2/612; Cumhuriyet 

Senatosu 2/235) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 19 . 1 . 1968 
Sayı : 8843, 2/235 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13 . 1 . 1968 gün ve 94 sayılı yazınız : 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 18 . 1 . 1968 tarihli 20 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 103 

Kabul : 100 
Çekinser : 3 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komihyonu 

Esas No. : 2/612 C. S. 2/235 19 . 1 . 1968 
Karar No. : 177 

Millet Meclisi Başkanlığna 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 1 . 1968 tarihli 20 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

476 
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Dönem : 2 / A A 
Toplantı s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 ü Z 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 

tezkereleri (Millet Meclisi 1 462 ; Cumhuriyet Senatosu 1/861) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1079) 

- Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 .1 .1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Şayi : 8883 -1/861 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 1 .1968 gün ve 106 sayılı yazımz: 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısının 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23.1.1968 
tarihli 21 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
BaşkanveMli 

Açık oy neticesi : 112 
Kabul : 112 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 24 . 1 . 1968 
Esas No.: 1/462, C. S. 1/861 

NO. : 178 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 1 . 1968 tarihli 21 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun 
tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Kanma Komisyonu Başkanı 
Aydm Milletvekili 

îsmet Sezgin 
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Dönem : 2 / O O 
Toplantı 3 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 u 0 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/463; Cumhuriyet Senatosu 1/862) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1080) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 .1 .1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say% : 8884 1/862 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 1 . 1968 gün ve 107 sayılı yazınız : 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının Büt

çe Karma Komisyonun a kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 1 . 1968 
tarihli 21 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederin:. 
Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı T. 
Başkanvekili 

Açık oy neticesi : 103 
Kabul : 103 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 24 . 1 . 1968 
Esas No. : 1/463, C. S. 1/862 

No. : 180 

MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 1 . 1968 tarihli 21 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 
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