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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. _ YOKLAMA 

Sayf» 
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI - 513,522 

1. — Gaziantep Milletvekili Hüseyin 
Yılmaz; ürünlerinin değerlendirilmemesi 
yüzünden, Gaziantep üzüm üreticilerinin 
zor durumda kaldığına, bu konuda Hükü
metçe gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
demeci 513:514 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, çoğunluk sağlanamaması yüzünden Ge
nel Kurulun toplanamamasının sakıncala
rına dair demeci. 514:515 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin'e Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/899) 515:516 

4. — Sayın milletvekillerinden bâzıları
na izin verilmesi hakkında Başkanlık tez
keresi (3/900) 516 

5. — Niğde Milletvekili Mehmet Altın-

Sayfı 
soy ile Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-
ın; Piyade Üsteğmen Oğuz Bakırburç hak
kında özel af kanunu teklifinin günde
me alınmasına dair önergesi (4/322, 2/655) 516 

6. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf 
Azizoğlu'nun, Sağlık Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/321) 516:517 

7. — Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun, 819 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının, havale 
olunduğu İçişleri, Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda in
celenmesine dair önergesi. (4/323, 1/508) 517: 

522 
8. — Ankara Milletvekili Osman Bölük-

başı'nın, Avrupa'da çalışan Türk işçileri 
konusunda, Hükümetçe izlenen politikanın 
kifayetsiz olduğu iddiasiyle Başbakan hak
kında Anayasanın, 89 ncu maddesi gereğin
ce gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/70) 522:554 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 522 
1. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 

1963 Bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygun-
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Sayfa 
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/543, 1/48) (S. Sayısı : 
660) 522,572:575 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 654 

A) Vazıh sorular ve cevaplan 554 

1. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'-
nm, bir firmanın Moskova'da Devlet Buz 
Balesi ve Moskova Devlet Sirki isimli top
luluklarla yaptığı anlaşmalarla elde ettiği 
gelire ve ödediği vergiye dair sorusu, ve 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı ce
vabı (7/576) 554:555 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Sakarya bölgesindeki pancar 
ekim sahalarına dair sorusu ve Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı 
(7/593) 555:556 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, Kıbrıs olaylarına ve bu konu
daki tutum ve davranışlara dair sorusu ve 
Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in 
yasılı cevabı (7/599) 556:557 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ziraat Bankasının ödenmiş 
sermayesi ile çiftçi ve tüccarlara açtığı kre
dilere dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ah-
me Türkel'in yazılı cevabı (7/604) 557:563 

5. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı bâ
zı köyleri ilgilendiren köprünün yapılma-

Birinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk ol

madığı anlaşıldığından birleşime bir saat ara 
verildi. 

İkinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun 
yine bulunmadığı tesbit edilerek 5 . 4 . 1968 

Sayfa 
ması sebebine ve ne zaman yapılacağına da
ir sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp ile Köy işleri Bakanı H. Turgut To
ker'in yazılı cevaplan (7/622) 563:565 

6. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü aleyhine açılan dâvalara dair 
sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'-
in yazılı cevabı (7/641) 565:566 

7. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı aley
hine açılan dâvalara dair sorusu ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın yazılı 
cevabı (7/642). 566:567 

8. — Diyarbakır Milletvekili Dr. Tarık 
Ziya Ekinci'nin, Ağrı Y. S. E. Bölge Mü
dürlüğünde çalışan işçilerin ücretlerine 
dair sorusu ve Köy işleri Bakanı H. Tur
gut Toker'in yazılı cevabı (7/661) 567:568 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
rat Öner'in, Dinar ilçesinin Çiçektepe köyü 
ile Devlet yolu arasındaki köy yolunun 
yapımına dair sorusu ve Köy işleri Bakanı 
H. Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/667) 568 

10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Motorlu Kara Taşıt Vergisi kanun 
tasarısına dair sorusu ve Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan'm yazılı cevabı (7/673) 568:570 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, Afyon ilinin Aliçomak köyü 
muhtarına dair sorusu ve içişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm yazılı cevabı (7/675) 570:571 

Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşime 16,27 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
Atıf Şohoğlu Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Yazılı sorular 
1. — Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yıl

maz'm, Tekelin Gaziantep müstahsılından mu
bayaa ettiği üzüme dair yazılı soru önergesi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/708) 
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SORULAR 

2. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Ziraat Oda
sı Meclisinin teşekkülüne dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 

(7/709) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER — Fuat Avcı (Denizli), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 69 ncu Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur. Gö

rüşmelere başlıyoruz. 
Arkadaşların ayrılmamasını istirham edece

ğim, açık oylamamız var zira. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yil-
maz'ın, ürünlerinin değerlendirilmemesi yüzün
den, Gaziantepli üzüm üreticilerinin zor durum
da kaldığına, bu konuda Hükümetçe gerekli ted
birlerin alınmasına dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yılmaz, gündem 
dışı söz istemişsiniz. Beş dakikayı geçmemek 
kaydiyle, buyurun. 

HÜSEYİN YILMAZ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Gaziantep'te on-
binleri, yüzbinleri ilgilendiren bir meseleye, 
yüksek huzurunuzda, bir kaç dakika dokunmak 
istiyorum. 

Bu da, üzüm müstahsıllannın meselesidir. 
Bu mesele, her sene had bir şekil almakta, bu 
işlerle uğraşan vatandaşlarımız çok mağdur ol
maktadırlar. 

Gaziantep, Türkiye'mizin üzüm istihsalinin 
% 35 veya % 40 ını sağlamaktadır. Takriben 
beşyüz milyon kilo yaş üzüm, her sene çalışkan 
Gaziantep çiftçisinin emeğiyle istihsal edilmek
tedir. Fakat bu beşyüz milyon kilo üzümün, 
maalesef, yazın yaşı kışın da kurusu heder ol
makta ve çalışkan köylünün emeği değerlendi-
rüememektedir. 

Bir yabancı mütehassıs bölgeyi gezerken, An-
tep'in üzüm istihsalini ve çeşitlerini gördüğü 
zaman «Burası Türkiye'nin alkol deposudur» de
miştir. Fakat Türkiye bu alkol deposundan, ya
bancı memleketlerde, meselâ Fransa'da olduğu 
gibi faydalanamamakta, üzüm istihsali maalesef 
değerlendirilememektedir. 

Bu hal, bir sürü şikâyetlere sebebolmakta-
dır. Yazın Tekel rakı fabrikasının, şarap fabri
kasının önünde yüzlerce, binlerce köylü kuyruk 
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yapmakta ve gecesini, gündüzünü Tekel fabri
kasına elli, yüz küfe üzüm satabilmek için feda 
etmektedir. Bütün sene meydana getirdiği üzü
mün böyle değerlendirilmemesi, hepimizin he
defi olan, kalkındırmaya çalıştığımız Türk köy
lüsünün ve dolayısdyle memleketimizin, mille
timizin kalkmamamasma sebebolmaktadır. 

îşte Antep, senede beşyüz milyon külo yaş 
üzüm istihsal ediyor, bunun değerini alamıyor 
Türk köylüsü. 

İstirhamım; şimdi onbinlerce ton kuru üzüm, 
satıcının ve köylünün elinde beklemektedir; 
Hükümetin, bu bekliyen üzümü Tekel Müdürlü
ğüyle lâzımgelen istiharelerde bulunduktan 
sonra ehven fiyatla da olsa müstahsilin elinden 
almasıdır. 

Gecen seneler 110 kuruşa alman üzüm bu se
ne 70 - 80 kuruşa bile alıcı bulamamaktadır. Her 
sene altı, yedi bin ton üzüm alınırken bu sene 
ancak 1 500 ton kuru üzüm alınabilmiştir, Te
kel Genel Müdürlüğü tarafından. 

Tekrar ediyorum, köylü mustariptir, zevkle, 
sevinçle işine koyuluyor, bütün sene uğraşıyor 
(istihsali) değerlendirilemiyor ve bu sebepten 
mağdur oluyor. Hükümet köylünün emeğinin 
değerlendirilmesine çare bulsun ve bu şekilde 
Türk köylüsünün yüzü gülsün. Saygılarımla. 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, ço
ğunluk sağlanamaması yüzünden Genel Kurulun 
toplanamamasının sakıncalarına dair demeci, 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, gündem 
dışı söz istemişsiniz. Beş dakikayı geçmemek 
kaydiyle, buyurun. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Çok sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Türk Milletinin temsilcisi Millet Meclisimiz, 
hepimizin üzüntüyle müşahede etmekte oldu
ğu üzere son günlerde maalesef hiç de Türk 
Milletinin temsilciliğine liyakati olmıyacak bir 
durum içindedir. 

Bu acı ifademi, sayın milletvekilleri arka
daşlarımın mazur görmelerini rica ederim. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

Sevgili arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, bir dakika, 

«Türk Milletinin temsilciliğine liyakati olmıyan 
bir durum» dan kasdinizi lütfen tavzih ediniz. 

NAZMİ OĞUZ (Devamla) — Tavzih edeyim 
efendim. 

Türk Milletinin ümidi olan Millet Meclisi, 
Türk Milletinin kendisine verdiği reylerin tem
silciliğini yapamamaktadır. (A. P. sıralarından 
gürültüler) Yapamamaktadır arkadaşlarım, çün
kü... 

BAŞKAN — Arkadaşlar... 
NAZMİ OĞUZ (Devamla) — Lütfen dinle

yin ve cevap verin, yapamamaktadır, çünkü... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Sayın Başkan, hatibin Meclise küfürüne mâni 
olmalısınız, onu bu hususta serbest bırakamaz
sınız. 

NAZMİ OĞUZ (Devamla) — Çünkü, Millet 
Meclisinin ve milletvekillerinin vazifesi Türk 
Milletinin hizmetinde olmaktır. Bugün Meclisi
mizin çoğunluğu, kendilerinin gelecek seçimler
de tekrar seçilmelerini sağlıyacak muhtarlar
dan, genel meclis üyelerinden, belediye meclisi 
üyelerinden ve reisliklerinden medet umarak 
kendilerine milletimizin tevdi ettiği vazifeyi 
kendi şahısları adına kullanma yolundadırlar. 
Bu mudur Türk Milletinin kendine verdiği re
yin liyakatini ispat? 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bu. ne bi
çim konuşmadır? Dünyanın her yerindeki par
lâmentolara da zaman zaman ekseriyet olmıya-
bilir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

NAZMİ OĞUZ (Devamla) — Arkadaşlarım, 
dür, ilkokul çocukları öğretmenleriyle Meclisin 
vazifesini izlemek için buraya gelmişlerdi. 

Mecliste çoğunluk olmadığı zaman, öğret
menlerinin, gözleri yaşlı olarak, «Bu nasıl Mec
lis?» dediğini duyduğum için huzurunuzda he
yecanlı konuşuyorum. (A. P. sıralarından «küf
retmesine müsaade etmeyin» sesleri) 

BAŞKAN — Küfür falan yok efendim, otu
run lütfen. 

AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — Bu 
r.,3 biçim parlâmento üyesi? Ne konuştuğunu, 
nasıl konuşulacağını bilmiyor, evvelâ bunu öğ
rensin. 

NAZMİ OĞUZ (Devamla) — Ben ne konuş
tuğumu biliyor ve mesuliyetini müdrik olarak 
konuşuyorum. 

AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — 
Bu Meclisin bir üyesi olarak konuşmasını bil
miyor efendim. Bu Meclis dâhilinde nasıl konu
şulacağını öğrensin evvelâ. 

514 — 



M, Meclisi B : 69 5 . 4 . 1968 O : 1 

NAZMİ OĞUZ (Devamla) — Ben ne konuş
tuğumu, ne demek istediğimi çok iyi bilirim. 
Istırap içinde konuşuyorum. Arkadaşlar ve si
zin arkadaşlarınız... 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize, muhterem 
arkadaşlar oturun rica ediyorum. Sayın Oğuz, 
bir dakika efendim. 

Efendim, muhterem arkadaşlardan istirham 
ediyorum arkadaşlar. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Neden izin 
veriyorsunuz böyle konuşmasına? 

NAZMİ OĞUZ (Devamla) — Arkadaşlarımı
zın telâşı biraz da ıstıraplarındandır. Benim iddi
alarımın doğruluğunun ifadesindendir bu telâş
ları. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakika. Arka
daşlar, Meclise küfür etmesine hiçbir arkadaşı
mızın ne imkânı vardır, ne müsaade ederiz. Has
sasiyetinizi takdir ediyorum. 

NAZMİ OĞUZ (Devamla) — Meclise olan 
saygımdan mütevellittir heyecanım. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika bitirme-
dim henüz sözümü. Ekseriyet bulunmadı düşün
cesiyle bir arkadaşım duygulanmış ama ifade
lerinde biraz daha sert ve sivri konuşuyor. 
İkaz ettim bu yönden. Tekrar sayın arkadaşı
mı ikaz ediyorum, gösterdiğiniz duygulama ve 
hassasiyeti daha güzel vt daha bâtıl kelimelerle 
ifadeye çalışınız. 

NAZMİ OĞUZ (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, yoklama yapılıyor arkadaşlarımız 
yoktur. Çoğu, tekrar ediyorum vazifelendiril
miş olarak Millet Meclisinden ayrılmış, şahısla
rı adına çalışmaktadırlar. Ben, biraz da Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının bundan sorumlu 
olduğunu iddia ediyorum. Eğer Başkanlık Di
vanı vilâyetlerdeki belediye reislerinin ve vali
lerin, genel meclis ve belediye meclisleri üyele
rinin toplanmalarındaki hassasiyeti gösterseler-
di bu Meclis toplanırdı. 

Arkadaşlarımızın çoğu, tekrar ediyorum, 
Millet Meclisi vazifesini kendi şahısları adına 
kullanmaktadırlar. Niçin bunu itiraftan, benim 
bu samimî ifademden kuşkulanarak isyan edi
yor ve asabiyet gösteriyorsunuz? Ben, Türk 
Milletinin Meclise saygı sini sağlamak maksadiy-
le huzurunuzda konuşuyorum. Bu saygıyı Türk 
Milleti nezdinde sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Ben demiyorum yalnız Adalet Partisi gelmi
yor, bütün gnıplann çoğunluğu, kendi adlanna 

çalışma yolundadır. Bunun çaresini bulalım ve 
Türk Milletinin hakiki temsilcileri olduğunu, 
Türk Milletinin vicdanına aksettirelim.. 

Heyecanımı mazur görün, bütün arkadaşla
rım gibi ve bilhassa asabiyet gösteren arkadaş-
lanmdan daha çok Meclise saygılıyım. Meclise 
olan saygının kurtarılması maksadiyle konuşu
yorum. Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, ar-
kadaşlanmızın Meclise devamını Riyaset Divanı 
ile birlikte bütün arkadaşlarımız da elbette ar
zu ederler. Toplanamamaktan mütevellit çık
ması zaruri olan birçok kanunlarımız geri kal
maktadır. Bir arkadaşımızın duygulanması, ye
rindedir, fakat bunu ifade ederken bâzı arka-
daşlanmızı endişelendirdi, haklı olarak heye-
sanlandırdı. Ama bâzı arkadaşlanmızın da za
ruri ihtiyaçlan zaman zaman çıkıyor. Ya ge
cikme oluyor veya gelememe oluyor. Bunu şahsi 
menfaat şeklinde değerlendirmek hakkımız de
ğildir. Biz Riyaset olarak Meclisin her toplan
tı gününde burada çoğunluğun olmasını ve bi
ran evvel gündemdeki meseleleri halletmeyi is
tiyoruz. Sayın arkadaşım, elimizdeki yoklama 
cetveline göre üst üste üç defa Mecliste bulun
mamış. Muhakkak meşru bir mazereti vardı ki, 
bulunmadı. Binaenaleyh, diğer arkadaşlarımız 
da bu gibi şeyleri göz önünde bulundursunlar. 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Hayır, efendim, 
Meclisin en devamlı üyesi benim. Daima bura
dayım. ve her yoklamada da bulundum efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar rica ede
rim oturun efendim. Ben sözünüzü kesenlerin 
de sösünü kestim. 

Efendim, biz yoklama cetveli ve resmî evra
ka göre konuşuyoruz. Bu hepimizin başına ge
lebilir. Fakat mümkün olduğu kadar dikkatini
zi çekmek isterim. Gelmiyen arkadaşlar daima 
aynı arkadaşlardır. Kusur buradadır. 

(Adalet Partisi sıralanndan alkışlar, «bra
vo Başkan» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, Riyasetin sunuşlanna 
geçiyoruz. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Refet Sez-
gin'e Devlet Bakanı Bey fi Öztürk'ün vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/899) 
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BAŞKAN — Riyasedcumhur tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Riyasetin 
elindeki yoklama resmî belgedir. 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza etmek için 
istirhamda bulunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in dö
nüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekil
lik etmesinin, Başbakaıun teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Sayın Milletvekillerinden tazılarına 
izin verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi. 
(3/900) 

BAŞKAN — izinlerle alâkalı tezkere vardır 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekil

lerinin, hizalarında gösterilen müddet ve se
beplerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanın
ca uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Elâzığ Milletvekili Ömer Eken 24 gün, has
talığına binaen, 18 . 3 . 1968 tarihinden itibaren. 

Samsun Milletvekili îlyas Kılıç 10 gün, has
talığına binaen, 18 . 3 . 1968 tarihinden itibaren. 

Samsun Milletvekili Süreyya Uluçay 15 gün, 
hastalığına binaen, 30 . 3 . 1968 tarihinden iti
baren. 

Van Milletvekili M. Salih Yıldız 10 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 4 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Birer birer okutup tasvipleri
nize sunacağım efendim. 

Elâzığ Milletvekili Ömer Eken 24 gün, has
talığına binaen 18 . 3 . 1968 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili îlyas Kılıç 10 gün, has
talığına binaen 18 . 3 . 1968 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Süreyya Uluçay 15 gün, 
hastalığına binaen 30 . 3 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Van Milletvekili M. Salih Yıldız 10 gün, 
mazeretine binaen 3 . 4 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile 
Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'm; Piyade 
Üsteğmen Oğuz Bakırbıirç hakkında özel af ka
nunu teklifinin gündeme alınmasına dair, öner
gesi. (4/322, 2/655) 

BAŞKAN — içtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre bir gündeme alma talebi vardır okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına saygı ile 
12 Şubat 1968 tarihinde Adalet Komisyonu

na havale edilmiş olan P. Üstğm. Oğuz Bakır-
burç hakkındaki özel af teklifimiz birbuçuk ay 
içinde Genel Kurula sunulması gerekirken, Ko
misyon icabını yapmamıştır. 

Muhtelif gruplardan 17 milletvekilinin im
zasını taşıyan teklifimizin gündeme alınmasını 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince talebederiz. 

Niğde Afyon K. 
Mehmet Altınsoy Muzaffer Özdağ 

BAŞKAN — Bu mevzuda söz istiyen kimse 
olmadığına göre bu hususu yani, bahsedilen 
36 ncı maddej^e göre gündeme almması talebi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

6. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizog-
lu'nun, Sağlık Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/321) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi 
vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sağlık Komisyonundan istifa ettiğimi say-

gıyle arz ederim. 
3 . 4 . 1968 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu-
nun, 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısının, havale olunduğu İçişleri, 
Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilecek 4 er üyeden kurulu tir Geçici Ko 
misyonda incelenmesine dair önergesi (4/323, 
1/508) 

BAŞKAN — Bir geçici komisyon teşkiline 
dair önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 . 12 .1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu İçişleri, Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından dörder üye 
seçilerek kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Grup adına, aleyhinde söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşacaksınız. Bu
yurunuz Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 

Sayın Ataöv lehinde konuşacaksınız öyle 
mi?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SARIİB
RAHİMOĞLU (Adana) — Muhterem arkadaş
larım; birkaç senedir komisyonlar vazifelerini 
normal şekilde yapmamakta, enine boyuna in
celemek suretiyle kanun teklif ve tasarılarını 
Meclis kürsüsüne getirmemekte ve bu suretle de 
âdeta komisyonlar fonksiyonlarını yitirmiş ha
le gelmektedir. Bu kürsüden mütaaddit defalar 
arz ettim; kanunlar, nizamlar, içtüzük hüküm
leri, kararlar cemiyeti en iyi şekilde idare et
mek için tedvin edilmişlerdir. Eğer geçmiş ihti
yaçlara cevap vermiyen hükümler var ise, eski
miş ise, yeni birtakım ihtiyaçlar doğmuş ise 
bunlara uygun yeni hükümler getirip, o hüküm
lerle amel etmek gerekir. İçtüzüğümüz, kanun
ların normal ihtisas komisyonlarında müzake
resi suretiyle Meclis kürsüsüne getirilmesini 
âmirdir. Zaruri ve son derece müstacel olan 
mesele ve mevattan karma komisyonlar teşkili 
mümkündür, ama bu mucip sebeplerle enine bo

yuna Meclise izah edilmek ve Meclis tarafından 
da tartışılmak suretiyle kabul edilmek gere
kir. 

Mecliste âdet haline geldi komisyonlar 
vazife yapmakta iken bir önerge geliyor, bu 
Önerge geliyor, bu önerge ile karma komisyon
lar teşkil ediliyor, karma komisyonlarda ivedi
likle meseleler tezekkür ve teemmül ediliyor, 
meclislerden geçiyor. Bir bakıyoruz üç ay son
ra, altı ay sonra, bir sene sonra, efendim bu 
kanunun şurası yanlış, burası noksan, burası 
gayrikabili tatbik; tadil teklifi geliyor 

Arkadaşlar, ben bir gündemde zaman ol
muştur M, kanunlaşmasından altı ay, bir sene, 
iki sene geçmemiş üç tane kanunun, tadiline 
dair teklif veya tasarı tesbit etmişimdir. Hu
kuk kaideleri umumidir, daimîlik arz eder, 
çünkü iktisadi ve sosyal hayatın icapları umu
miliği ve daimîliği gerektirir. Böyle altı ayda 
bir hükümetler, kendi tasarılariyle kanunlaşan, 
saygı değer parlömanterlerin teklifi ile kanun
laşan kanun maddelerini tadil için tekrar, tek
rar Meclis huzuruna gelmek zorunda bırakılır 
ise ve zorunda kalırlar ise, o takdirde bu ka
nunların, bu kararların, bu nizamların ge
rekli itimat, gerekli itibar, gerekli otoriteyi 
temin etmesi de son derece güç hale gelir ve pi
yasa, ticari hayat tedirgin olur; olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir Meclis kendi 
kurduğu nizama uymalıdır. Meclis, İçtüzük ile 
idare edilir. İçtüzüğü Meclis yapmıştır, istis
na olan bir durum, bugün kaide haline gel
miştir. Netice itibariyle hukuk düzenimizde 
bir anarşi süre gelmektedir, süre gitmektedir. 
Ben Hükümetten istirham ediyorum; kanun
ları, nizamları tatbik eden, kanunların, nizam
ların itibar ve itimat unsuru olmasında en cok 
mesul ve bunun bekçisi durumunda olan Hü
kümet şu teklifi geri alsın, iktidar kenıdilerin-
dedir, komisyonlarda ekseriyet kendilerüıde-
dir; milletvekillerini komisyonlarda çalıştır
sınlar, normal komisyonlarda mesele müzake
re edilsin, eksiksiz, noksansız, hatasız veya 
eksikten, noksandan, hatadan mümkün oldu/**ıı 
kadar salim kanun teklifleri ve tasarıları bu 
kürsüye gelsin. Eğer bugünkü içtüzük hüküm
leri ihtiyaca cevap vermiyorsa, o takdirde iç
tüzük hükümlerini ihtiyaca cevap verir *hale 
getirsinler, içtüzükte adı belli edilen 20 ye. 
yakın komisyon vazifesini normal şekilde ya-
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pamıyor veya bu komisyonların her birinden 
ayrı, ayrı görüşülmek suretiyle kanunların 
Meclis kürsülerine gelmesi güçleşiyor. Devlet 
ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olmuyor ise; 
Ibu takdirde komisyon adedlerini mümkün ol
duğu kadar azaltmak suretiyle daha rasyonel, 
daha çalışır hale getirelim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu teklif İçtüzü
ğün lâfzına ve ruhuna külliyen aykırıdır. Usul 
hükümlerine aykırı olan teklifler ve usule ay
kırı şekilde müzakere edilen meselelerin ikti
ran ettiği kararlar bâtıldır. Evet, bugün belki 
yürür, belki devam eder, tatbik edilir, ama 
tarih huzurunda bu kararların yoklukla malûl 
olduğunu ifade etmek isterim. Tarih, günü 
gelecek bunu tesbit edecektir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, şahsınız adına 

mı söz istiyorsunuz? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet. 
BAŞKAN — Grup adına lehte söz istenmiş

tir. Evvelâ sözü grup adma lehte Sayın Reşit 
Ülker'e vereceğim. Buyurun Sayın Ülker. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım; bu teklif, 
kanun numarası söylenerek ifade edildiği için, 
tam mânasiyle birden bire anlaşılmaJdı. Zanne
diyorum M, belediyeler ve özel idarelere avans 
verilmesi hakkındaki kanun teklifidir, bu. Böy
le olunca bu, hakikaten beklenilen ve Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu sözcüleri tarafından 
hakkında mütaaddit konuşmalar yapılan esas 
kanunun, yani 819 numaralı kanunun iktisadi 
Devlet Teşekkülleri, belediye ve özel idarelerin, 
emekli, dul ve yetimlerin de bu avanstan isti 
faidesi fikrinin bir devamıdır. Hükümet, bugün 
yalnız bunların içerisinden bir tekini, ma
halli idareler ve belediyeler, özel idareler se
çimi yapıldığı sırada içinden çekip, alıp ge
tirmiştir. Bunun yanında iktisadi Devlet Te
şekkülleri, emekli, dul ve yetimler de vardır, 
Bunların da beraber gelmiş olması lâzımdı. Üs
telik Cumhuriyet Halk Partisine mensup ar
kadaşlarınız bundan 2 - 3 ay evvel bu konu
larda zaten kanun teklifleri vermiş bulunuyor
lardı. Gönül isterdi ki, Hükümet tasarı sevk 
edeceğine Parlâmento üyelerinin Anayasadaki 
kanun teklif etme yetkilerine saygı göstererek 
komisyonlardaki o tekliflerin üzerinde hare-
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| ket etsin. Yoksa, bir kanun tasarısı getirmeye 
lüzum yoktu. C. H. P. Grupu bu nedenle eksik 
olan bu kanunun bir geçici ve Karma Komis
yonda görüşülmesine taraftardır. C. H. P. ar
zu eder ki, iktisadi Devlet Teşekkülleri, emek
li ve dul ve yetimler de bu kanunun şümulü 
içerisine girsinler. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv, A. P. Gru

pu adına. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An

talya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını : 
Adalet Partisi iktidarının hükümeti ve onun 

Başbakanı, son yaptığı basın toplantısında, be
lediyeler ve özel idare memurlarının % 10 - 15 
nispetinde avans almasını ve onlann bir hakkı 
olduğunu Efkârı Umumiyeye beyan etmiştir. 
Aradan çok kısa bir zaman geçtikten sonra 
Hükümet bu beyanını Bakanlar Kurulu kararı 
olarak getirip, şu anda Yüce Meclisin huzurun
da da süratle kanunlaşması için bir Geçici Kar
ma Komisyon teklifinde bulunmuştur. Bu tek
lif gruplarca, tatilden evvel çıkarılacak ka
nunlar arasına alınmış, ve bu suretle de Yüce 
Meclisten biran evvel geçmek suretiyle kanun
laşması prensip olarak kararlaştırılmıştır. 

Fakat, ne gariptir ki, C. H. P. ne mensubo-
lan bir değerli arkadaşımız, ya kanunun hangi 
kanun olduğunun farkına varmadan, ya da 
usulen âdet veçhile muhalefet yapmış olmak 
için bu Karma Komisyonun aleyhine beyanda 
bulundu. Ve bunu hukuka aykırı, içtüzüğe ay
kırı bir davranış olması itibariyle geri alınma
sını istedi. Buna gerekçe olarak da normal 
komisyonlar çalışsın, oradan geçsin dedi. Sa
yın C. H. P. li milletvekili arkadaşımızın ifade
sine göre hareket edilirse, huzurunuza gelen 
teklif, dört komisyonda 45 er günden 180 gün 
bekliyecektir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
180 gün evvel teklif etseydiniz, şimdi gelirdi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hükümet 
bunu vadedeli bir ay olmamış, getirmiştir. 
Senelerdir iktidar ettiğiniz halde bu zavallı 
memurları düşünmeyip, seçim arifesinde onla
ra selâm çakacağınıza... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Seçim arifesinde şimdi siz çakıyorsunuz. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Gelin, bu 
gelmiş olan hayırlı teklifin lehinde beyanda 
bulunun. (O. H. P. sıralarında «memur nere
de?» sesleri) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bizim me
murlara maaş verip de, rey isteme âdetimiz 
yoktur. Biz Türk halkına dayanırız, Türk 
(halkı bize rey vermiştir, onun iradesi ile bu
raya gelmişiz ve ona güveniyoruz. Onun iti
madını kaybetmemeye, ona lâyık olmaya çalı
şırız, hiçbir zaman ona bühtan etmeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv lütfen sadede ge
lin. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Kürsüden doğru konuşmak lâzımdır, kürsüde 
politika yapmamak lâzımdır. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muh 
terem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
bunun bir usulü var. Kendinize yapılmasını is
temediğiniz bir şeyi lütfen başkasına -yapma
yın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aşağıdan 
müdahale ederlerse ben de cevap veririm. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arkadaşımız 
gerekli itirazda bulundu, yani arkadaşımızın 
arzusuna göre Meclis hareket ederse, arkadaşı
mızın arzusuna göre Hükümet önergesini geri 
alırsa tam bir sene sonra bu kanunun müzake
resine sıra gelebilir, bir sene daha mahallî ida
re memurları % 10 - 15 i alamazlar. Almama
nın teklifini yapmıştır, Sayın C. H. P. li Mil
letvekili arkadaşımız. Ama, grup adına söz 
alan diğer arkadaşımız işin farkına varmış, gel
miş olan takririn ne olduğunu anlamış, bunun 
belediye memurlarına bir nebze imkân sağlıya-
cağını duymuş, buraya çıktı kendi partisine 
mensubolan arkadaşın fikrini cerhederek; biz 
bunu istiyoruz, çünkü geçen sene de biz bunu 
istemiştik, hattâ o kadar istiyoruz ki, İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle diğer yetim ve dullara 
da verilsin dedi. 

Arkadaşlar, biriniz çıkacaksınız, buna lü
zum yoktur diyeceksiniz, biriniz çıkacaksınız, 
buna daha şeyler katın diyeceksiniz. Türk 
Milletinin huzurunda sarih olmak lâzımdır 
Türk Milletinin huzurunda açık konuşmak lâ

zımdır. Türk memurunu ya korumak istiyor
sunuz... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Biz değil, grup istedi. Ama kürsüde politika 
yapmamak lâzım. 

BAŞKAN — Sayın SarıibraJhimoğlu lütfen 
müdahale etmeyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ya korumak 
istemiyorsunuz. Eğer Türk memurlarının beş 
kuruş fazla almaşım istiyorsanız, onun karşı
sına geçmeyiniz, onun kesesine girecek beş ku
ruşun karşısına çıkmayınız. Eğer onun karşı
sına çıkacaksanız, ondan sonra grup adına bi
risini çıkarıp, iktisadi Devlet Teşekküllerini 
de katın, dul ve yetimleri de katm demeyiniz. 
Çünkü, burada önerge üzerinde konuşuyoruz, 
Kanunun aslına inmiş değiliz. Kanunun tümü 
üzerinde konuşmuyoruz, maddeler üzerinde 
konuşmuyoruz. Bu önergeyi kabul edelim mi, 
etnriyelim mi, onu konuşuyoruz. Eğer bunun 
içerisine daha katacağınız şeyler varsa, onları 
kanunun tümü konuşulurken burada serd eder
siniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, arkadaşı
mız içtüzük vardır, içtüzüğe uyalım, hukukî 
olsun davranışımız, diyor. Geçici komisyon-
ların seçilmesi de bir içtüzük kaidesidir. Hü
kümet bu içtüzüğe göre Geçici Komisyon iste
miştir, Yüce Heyetiniz o İçtüzük maddesine 
göre bir karar verip bu Geçici Komisyonda ko-
nuşulacaktr. 

Aziz arkadaşlarım, bu Geçici Komisyon 
teklifinin geri alınmasını da istedi arkadaşımız. 
Biz Adalet Partisi Grupu olarak, bu teklifin 
geri alınmasını istemiyoruz. Bu Geçici Komis
yonun süratle kurulmasını, en kısa zamanda 
kanunu Yüce Meclisin huzuruna getirmesini ve 
tatile girmeden bu kanunun Meclisten ve Sena
todan geçmesini, kanuniyet kesbetmesini ve 
önümüzdeki ay başından itibaren de mahallî 
idarelerdeki dar gelirli memur arkadaşlarımı
za üç beş kuruş yardımın sağlanmasını istiyo
ruz. 

Adalet Partisi olarak arzumuz, muhtaç ve 
dar gelirli kimselerin durumlarını acıklı acıklı 
edebiyat ve gazete sütunlarına geçirmek değil, 
bu şekilde eserlerle Meclis ve Millet huzuruna 
getirip, onlara fiilen hizmette bulunmaktır. 
Bu itibarla Adalet Partisi, mahallî idareler 
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Ben, sadece Geçici Encümen teşkiline dair 
olan önergenin, içtüzüğün lâfzına ve ruhuna 
aykırı bir istek olduğunu, içtüzüğün açık hü
kümleri gereğince esbabı mucibesi açıklıkla 
izah edilecek ve Meclisçe de zaruretine inanıla
cak ahvalde normal komisyonlar yolu ile mese
lenin tezekkürü yolundan ayrılabileceğini, böy
le bir izahın da yapılmamış bulunduğunu ve 
Hükümetçe ve iktidar grubunca âdet haline 
getirildiğini, bunun da doğru olmadığını, si
yasi tarih huzurunda mesul olduğumuzu izaha 
gayret eyledim. Arkadaşımız geldiler, mese
lenin esasına zerrece girmediğim, konuşmadı
ğım halde, burada sanki C. H. P. Grupu ile 
C. H. P. milletvekili birbirini nakzeden be
yanda bulunmuş gibi, arkadaşlar şunu ifade 
etmek isterim, iftiharla ifade etmek isterim, 
Halk Partisi tolerans partisidir, hürriyet par 
tisidir, Türkiye'ye getirdiği hürriyeti, demok
rasiyi kendi içinde fazlasiyle tatbik eden parti
dir ve Halk Partsinde, bâzı partililerde olduğu 
gibi, askerî talim usulleri gibi... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Reis Bey, bu 
söyledikleri 95 nci maddeye dâhil mi? 

memurlarına yardım sağlıyacak olan bu kanu
nun süratle gerçekleştirilmesini temin edecek 
bu önergenin biran evvel kabul edilmesini ve 
komisyona seçilecek arkadaşlarımızdan da va
kit geçirmeden kanunun Yüce Heyete getiril
mesini saygı ile istirham ediyoruz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkanım içtüzüğün 95 nci maddesine 
göre söz istiyorum. Kürsüden ifade etmedi
ğim, kasıdetmediğim birtakım fikirler bana is-
nadedilmiştir. Fikrim aşılmıştır. 95 nci mad
denin 1 nci fıkrasında «veyahut» dan sonra ge
len hüküm gereğince söz istiyorum. 

BAŞKAN — «ileriye sürdüğü mütalâa hi
lâfında kendisine bir fikir isnadolunan, yani ne 
demediniz de ne dediler? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim bendeniz, kanunun esası hakkında 
hiçbir fikir ileri sürmedim, hattâ bahis dahi 
etmedim. Sadece Geçici Komisyon teşkili Öner
gesinin içtüzük hükümlerine aykırı olduğunu 
izah eyledim. Arkadaşım çıktı, benim bu ka
nunun esasına muhalif olduğumdan, özel ida
re memurlarına maaş verilmesine karşı oldu
ğumdan, meal itibariyle şimdi kelime kelime 
söyliyemem, hattâ kendileri konuşurken ikaz 
zorunda kaldım. Benim bu fikrimi tavzih için 
95 nci madde gereğince söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, siz 
şimdi konuşurken, Sayın Ataöv «ben şahsan 
ona değil, grupa atfettim» dedi. Bunu kabul 
etmekle yetinecek misiniz, yoksa ısrar ediyor
sanız söz vereceğim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkanım ısrar ediyorum, ismimden bah
sedildi. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Bir tav
zih makamında gibi geldi bana, onunla yetin
miyorsanız söz vereceğim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Yetinmiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız, 95 nci mad
denin hudutları içinde kalmak kaydı ile. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saygı değer arkadaşlarım, Sayın Ataöv bura 
da ifadeleriyle, beyanları ile benim ilk konuş
mamda memurlara, özel idare memurlarına 
verilmesi öngörülen % 15 lerin verilmesine kar
şı olduğum kanısını bırakacak elfaz tekellüm 
etmiştir. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim., rica ede
rim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Fikirlerde kısıtlama beklenmez. Bu itibarla 
ben kişisel görüşümü ifade ederim. Halk Partisi 
Grupu adına çıkar bir arkadaş, bir görüş ifade 
eder. Grup adına olan bu görüşle benim görü
şüm bâzı tali noktalarda karsı karşıya da gele
bilir. Bu, partimle, grupumla benim aramdaki 
bir meşaledir. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Keşmekeş. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Keşmekeş değildir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale etmeyin 
lütfen, karşılıklı konuşmaya fırsat veriyorsu-

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Hürriyet vardır, Halk Partisi milletvekilleri
nin hepsi şahsiyet sahibi adamlardır. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, sadede 
gelelim de şahsiyetle filân meşgul olmıyalım. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
I — Söz atıyorlar hocam da onun için yani. 
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BAŞKAN — Siz mecbur ediyorsunuz, lüt
fen fırsat vermeyin, arkadaşlar da müdahale et
mesin, bitirelim efendim. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Peki Sayın Reisim, teşekkür ederim. 

Arkadaşlarım, burada münakaşaya meydan 
veren şey şudur; Hükümet 180 gün evvel, 200 
gün evvel memur maaşlarına yaptığı % 15 zam
mı bu vatandaşlara da verseydi şu münakaşaya 
lüzum kalmaz. (A. P. sıralarından, gürültüler) 
Ve normal komisyonlarda görüşülür, gelir idir 
Hükümet seçim arifesinde millet parasını ulufe 
gibi dağıtmak suretiyle partisine çıkar ve rey 
temin etmek istiyor. (A. P. sıralarından, gürül
tüler) Bu küçük politikaya karşı.... (A. P. sıra
larından bağırışmalar) Yapamazsınız bunu, 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, bir da
kika. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
•— Seçimdeki tarafsızlığı ihlâl ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu... 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 

— Tarafsız bir seçim yapmamak kararınızın 
delilidir bu arkadaşlar. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz? 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — «Milletin pa
rasını ulufe gibi dağıtıyorsunuz» dedi, buna ait 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, işi bir fasit daireye 
sokmaya lüzum yok, rica ediyorum. Geldiler, 
söylediler, siz de söylediniz, bunda fayda yok. 
Şimdi, siz söyliyeceksiniz, tekrar söz istiyecek-
ler. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulmasını 
izah edeceksiniz. Buyurun takrir sahibi olarak. 

Efendim, iki lehte, iki aleyhte söz verilecek. 
Bir arkadaşımız aleyhte konuştu, iki arkadaşı
mız da grupları adına lehte konuştu. Sayın Di
ler söz istedi, fakat lehte olduğu için veremiyo
rum. Aleyhte söz istiyen varsa bir arkadaşa da
ha veririm, Hükümetten sonra oylatacağım, bi
tecek bu i§. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Peki. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Huzurunuzdaki önerge, belediye ve özel ida
reler personeline % 10 ve % 15 avans verilmesi 
hususundaki kanun tasarısının biran evvel ka-
nuniyet kesbedebilmesi için kurulacak bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesi gayesine matuf
tur. Bu tasarı, Hükümetin millete olan taahhüt
lerinin birisini teşkil etmekte ve biran evvel 
kanunlaşması için de Hükümetin kararı ile Yü
ce Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Bunun, sayın Sanibrahimoğlu'nun söylediği 
gibi, ne bir seçim yatınmı, ne seçimlerle ilgili 
bir tarafı yoktur. Adalet Partisi îktidannm 
böyle küçük hesaplar peşinde koşmaya da ihti
yacı yoktur. Zira, yapmış olduğu icraat onun 
için millet nazannda imtihan vermesine kâfi 
eserlerdir. 

Saygılanmı sunanm. (A. P. sıralarından, al
kışlar) . 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Söz istemiş
tim... 

BAŞKAN — Sayın Diler, aleyhte mi söz isti
yorsunuz efendim? Demin lehte istemiştiniz? 
(Vazgeçti, vazgeçti, sesleri) 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Aleyhte. 

BAŞKAN — Buyurunuz, aleyhte konuşacak
sınız. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, diğer Devlet memur
larına verilen % 10 ve 15 avanslann belediye
lere ve mahallî idarelere de teşmil edilmesi yo
lunda Hükümetin bir teklifi vâki olmuştur. 
Devlet mekanizmasında mevcut haksızlığı ve 
adaletsizliği gidermek babında süratle Hüküme
tin böyle bir teklifte bulunmasını memnuniyetle 
karşılamaktayız. Ancak, milletvekillerinin de 
bu hususta teklifleri vardır, Ticaret Komisyo
nunda görüşülmektedir. Şayet, Sayın Hükümet 
bu adaletsizliği ve haksızlığı bertaraf etmek is
tiyorsa bu arkadaşlann vermiş olduğu kanun 
teklifini benimsesin ve süratle bu haksızlık ve 
adaletsizlik bertaraf edilsin. 

BAŞKAN — Sayın Diler, bir hususu rica ede
ceğim. 

Bugün Geçici Komisyon kurulmasına dair 
olan önergeyi, geri mi alsınlar, istiyorsunuz? 
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NİHAT DİLER (Devamla) — Müsaade eder
seniz arz edeyim, aleyhinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşuyorsunuz, pe
ki onu anlıyalım da. Yoksa sözü keseceğim 
çünkü. 

NlHAT DİLER (Devamla) — Zannedersem 
Sayın Başkanım, esbabı mucibe açık. 

BAŞKAN — Çok açık, hakikaten açık. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Geçici Komis
yon teşkiline lüzum yoktur. Esasında Ticaret 
Komisyonuna kadar görüşülüp gelmiş kanun 

1. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 
Bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile 1963 bütçe yılı kesinhesap kanun tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543, 1/48) 
(S. Sayısı : 660) 

8. — Ankara M illet v elcili Osman Bölükbaşı'-
nın, Avrupa'da çalışan Türk işçileri konusunda, 
Hükümetçe izlenen politikanın kifayetsiz olduğu 
iddiasiyle Başbakan hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/70) 

BAŞKAN — Önerge okunmuştu. Mütaakıp 
birleşimde gündeme alınıp almmıyacağı hususu 
müzakere edilecekti. Bugün onun müzakeresine 
başlıyoruz. Ancak, bu müzakere ile alâkalı bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Gensoru önergesinin görüşülmesi sırasında 
önerge sahibinin önergesini izah etmesi için gö
rüşmesinin 45 dakika ile, gruplar adına yapıla
cak diğer konuşmalar ise 20 şer dakika ile, Hü
kümet hariç tutulmak üzere, kayıtlanmasını 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Denizli Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Remzi Şener Fevzi Fırat 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Takri
rin aleyhinde söz istiyorum. 

teklifi, buradan derhal Meclise sevk etmek su
retiyle kanunlaşmasını temin etmesi gerekmek
tedir. Bu itibarla, Geçici Komisyona ihtiyaç 
yoktur kanaatindeyiz. Maruzatım bundan iba
rettir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Geçici 
Komisyon teşkiline dair olan ve biraz evvel 
okuttuğumuz ve üzerinde usul müzakeresi açtı
ğımız önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Bu 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim şimdi gündeme geçiyoruz. 

BAŞKAN — Çoğunluğu bulamadığımız bir 
açık oylamamız vardı. Genel bütçeye dâhil dai
relerin 1963 bütçe yılı kesinhesaplarına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair kanun ta
sarısı. 

Kupalar gezdirilecektir. Arkadaşlarımın oy
larını kullanmalarını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Arlara) — Muhte
rem milletvekilleri, Avrupa'da çalışan Türk 
işçileriyle alâkalı çeşitli yönleri olan bir mese
leyi Yüce huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

İzahatımız esnasında hepiniz vicdanlarınız
da tesbit edeceksiniz ki, Avrupa'daki işçiler 
meselesi Türkiye için yalnız bugüne ait bir ıs
tırap konusu değil, istikbal için de tehlike
lerle dolu bir konudur. Çok yönü olan bu 
meselenin bu kadar kısa bir zaman içersinde 
Yüce Heyeti tam bir karara sevk edecek şekil
de izahına imkân olmıyacağını takdir edersi
niz. Yedi ay evvel Hükümete verdiğimiz muh
tıra üzerinde bugüne kadar ağzımızı açıp 
bir şey söylemedik, hayırlı kararlar alınmasına 
sükûtumuzla yardımcı olmak istedik, bugüne 
kadar bir cevap alamadığımız bu muhtıranın 
muhtevasına uygun bir icraata Taslamadığı
mız için meseleyi Yüce Meclisin ve milletin 
hassasiyetine arz edip ve bu yoldan hayırlı ka
rarlar alınmasına teşebbüs ettik. Bunun için 
lütfediniz, müddet tahdidiyle bu millî dâvanın 
tam mânasiyle ortaya çıkmasına mâni olacak 

JÜL 

SN] 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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bir hareketin mânevi mesuliyetinin vebalini 
yüklenmeyiniz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, önerge

nin aleyhinde söz istediniz, buyurunuz. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri, Türk toplu
munun anadâvalannm en başında gelen işçi 
politükası bugün çözülmesi en başta gelen me
selelerimizden birisini teşkil ediyor. Şimdiye 
kadar belâlından nafakasını kazanmak için 
yurt içinde, yurt dışında ekmek parası pe
şinde koşan yüzbinlerce Türk işçisi ıstırap çek
mektedir. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak bu işi kusursuz yapacak hükümetleri 
daima desteklemekle görevliyiz. , 

Yurt dışında halen çalışan ve yurt dışında 
çalışmak için sıra bekliyen yüzbinlerce Türk 
işçisinin kaderiyle alâkalı bir konu yıllardan 
beri ihmale uğratılmıştır. Bunun Yüce Mec
liste didik didik didiklenerek dâvaya şifalı 
bir çare bulunması lâzımdır. Yurt dışında ça
lışanların ıstırapları, pek çok milletvekili 
arkadaşlarımıza, senatörlerimize, Hükümeti ikaz 
bakımından, mektuplarla bildirilmekte izinli 
olarak gelenler bizzat gelip yalvarmaktadır
lar. Buna muvazi olarak istikbale muzaf, Türk 
milletinin kaderiyle ilgili bu büyük çalışma, 
bu işsizlik konusu mutlaka beklenilen tedaviy' 
görmelidir. Türkiye'mize yüzbİRİerce döviz sağ-
lıyan işçilerimizin ıstıraplarını giderecek olan 
bu konu 45 dakikalık bir zamanda müzakere 
edilemez. Her milletvekilinin seçim bölgesin
den bugün sırada, kuyrukta bekliyen, yurt 
dışında çalışmak için malını, mülkünü satıp 
bu uğurda ıstırabını gidermek için sıra bek-
liyenler, şifalı bir halin mutlaka muzaffer 
olmasını diliyorlar. Onun için muhterem mil
letvekilleri, böyle hayati konularda bir öner
ge ile zamanı kısıtlamak çok yakışıksız olu
yor. Biz oldu bittiye getirip de neden zama
nı kısıtlamaya kalkıyoruz? 

Biraz evvel muhterem milletvekili bir ar
kadaşım ifade ettiği şekilde, eğer biz Meclise 
muntazam devam etsek bol bol zamanlarımız 
olur, bütün konularımız ariz amik tezekkür 
edilebilir. Gelmeyin, gelmeyin, kırk yılda bir 
Mecliste ekseriyet olsun, ondan sonra da Tür
kiye şümul hayati konulan 45 dakikalık bir 
zamana sıkıştırmaya kalkın. Bunu, millet affet

mez değerli arkadaşlar. (A. P. sıralarından : 
«sen devam ediyor musun» sesleri.) 

Yoklama defterlerine bakınız kimlerin gel
mediği bellidir. Meclisin en müdavim bir 
nöbet askerine bunu söyliyemezsiniz. Sabaha 
kadar sırayı bekleyip de millet dâvası için söz 
almak istiyen arkadaşınıza bunu söyliyemezsi
niz. 

BAŞKAN — Sayın Onan, lütfen sadede geli
nil. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Değerli 
arkadşalar, böyle hissî kararlar vermeye kalk
mayınız. Bu, hangi partiden gelirse gelsin bu 
anakonu, milletin ıstırabını hakikaten dile geti
recek konudur. Bırakınız, işçi konusunu rahat 
rahat dile getirelim, meselelerimize vuzuh vere
lim, yurt içinde sıra, yurt dışında alâka bekli
yen Türk işçilerinin saadet ve selâmetine matuf 
hayırlı kararlar alalım. Onun için değerli ar-
kadaşlanm lütfedin, bu önergeyi reddedin. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe, buyuru
nuz lehinde. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, Ankara Milletvekili Sa
yın Osman Bölükbaşı'nın, Avrupa'da çalışan 
Türk işçileri konusunda Hükümetçe izlenen po
litikanın kifayetsiz olduğu iddiasiyle Başbakan 
hakkında Anayasa'nm 89 ncu maddesi gereğin
ce gensoru açılıp açılmamasını bu celsede müza
kere edeceğiz. 

İki arkadaşımız tarafından, gensorunun açı
lıp açılmaması keyfiyeti üzerindeki konuşma-
lann 45 dakika ile tahdidedilmesi istemenkte-
dir 

Sayın arkadaşlanm, mesele gensorunun mü
zakeresi değildir. Mesele, gensoru açılıp açıl
mamasının müzakeresidir. Şu halde arkadaşla
rımız, çok bir zaman ayırmışlardır 45 dakika ile. 
Eğer Yüce Meclis bu mevzuda gensoru açılma
sına karar verirse, elbette Sayın Bölükbaşı ar
kadaşımız ve grup sözcüleri istedikleri kadar 
görüşeceklerdir. Esasen arkadaşlarımız, Sayın 
Bölübaşı'nın 15 - 20 dakikada bu mevzuu topar-
lıyamıyacağını bildikleri için, kendilerine geniş 
bir imkân bahsetmişlerdir. Bu bakımdan 45 
dakikalık müddeti az bulmak hakikaten insaf
sızlıktır. 
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Sayın arkadaşlar, mesele, tekrar ediyorum, 
gensoru açılıp açılmaması keyfiyetidir. Sanki 
açılmışçasına arkadaşlarımız konuşmaktadırlar. 

Sayın Onan da burada milletvekillerinin de
vamsızlığından bahsettiler. Çok rica ederim ar
kadaşlarım, buraya kaç tane gensoru önergesi 
gelmiştir ve gensoru önergeleri görüşülürken de 
muhalefete mensup arkadaşlarımızdan, O. H. P. 
ne mensup arkadaşlarımızdan kaç kişi önergele
rini takibetmişlerdir? Geçenlerde tütün konusu 
görüşülmüştür, burada Adalet Partisinin sözcüsü 
olarak, teker teker arkadaşlarımın isimlerini 
vermek suretiyle kendilerinin burada olup ol
madıklarını kontrol ettik, hiçbirisi yoktu, sa
yın arkadaşlar. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Burada idik. 
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Tütün ko

nusunda, muhalefete mensup, Halk Partisine 
mensup arkadaşlarımız Ege piyasasına gitmiş
lerdir, broşürler neşretmişlerdir, açık oturum
lar tertibetmişlerdir, fakat gensoru müzakere
sinde burada bulunmamışlardır. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Buradaydık be
yefendi, buradaydık. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın 
Ok'u aradık. Arkadaşım Sayın Reşit Ülker o 
anda koştular dışardan çağırdılar, geldiniz. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, bu mevzuları 
bırakın, bunlar Riyasetin işi. Esasa gelin. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Arkadaş
larım, bunların hepsi sabittir. Onun için çok 
rica ederim, samimî olalım, hakikaten samimî 
olmak mecburiyetindeyiz. 

Gensorular, genel görüşme, Meclis araştırma 
konulan bu sene bütün Meclisin gündemlerini 
işgal etmiştir. Müsaade edin de, vatandaşları
mızın beklediği birtakım kanunlar var, Meclis 
Başkanlık Divanı bu mevzuda, hangi kanunla
rın görüşüleceği hususunda kararlar almıştır. 
Müsaade ederseniz sayın arkadaşlarım, bu tah
didi kabul edin ve birtakım kanun tasarılarını, 
kanun tekliflerini, kanunlaştıralım. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lehte, 
aleyhte konuşmalar oldu. Biraz evvel, Sayın Bö-
lükbaşı'nm gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmıyacağı hususundaki müzakerelere başlıya-
cağımızı ve bununla alâkalı bir önerge olduğu

nu söyliyerek okuttum. Şimdi o önerge, öner
ge sahibine 45 dakika, gruplar adına konuşacak 
sözcülere de yirmişer dakika bir müddet tanıma 
talebidir. Bu hususu oylannızla halledeceğim. 
Bu önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Sayın Osman Bölükbaşı önerge sahibi olarak 
ilk söz sizindir, buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Evet 
efendim, arkasından da grup sözcüsü olarak yi
ne ilk sıra benim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Şimdiye kadar 
söz alanları da bu arada okuyayım. Şimdi öner
ge sahibi konuşacak. Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Osman Bölükbaşı tekrar söz istemişler. 
Buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Ne ya
palım, kıtai muntazıra gibi, Seçim Kanunu çı
karken tam teçhizat bekliyen arkadaşlarımız 
günlerce gelmediler, şimdi de zaman lüzumun
dan bahsediyorlar. (A. P. sıralarından «Sen de 
6 aydır yoktun, nerdeydin?» Sorusu.) 

Benim bu kadar yumuşak tarizimden müte
essir oldular, bulunmadığımdan bahsettiler. Yü
ce Meclisin mazeretini kabul ederek bir millet
vekiline izin verdikten sonra, kendini inkâr 
edercesine, o izinin aleyhinde konuşmak bilmem 
ne dereceye kadar mantıkî olur? (M. P. sırala
rından, alkışlar.) Yalnız dostlarım müsterih ol
sunlar, ben 20 senedir cephedeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene Temmuz 
ayında Millet Partisi yetkili organlarının itti
fak ile verdiği karar üzerine, Başkanlığımız al
tında bir heyet Avrupa'da çalışan işçilerimizin 
bugüne ve yarma aidolan sorunlarım mahallin
de tetkik etmiş ve vardığı neticeleri, Türkiye'ye 
dönünce, iki muhtıra halinde Sayın Başbakana 
ve birer suretini de Sayın Cumhurbaşkanına sun
muştur. Biraz sonra mahiyetinden bahsedeceğim 
bu muhtıra, en halisane niyetlerle kaleme alın
mış, kötüleme zihniyetinden tamamiyle uzak, ik
tidara yardımcı olmak istiyen vatanperverane 
bir endişenin ifadesi olmuştur. Avrupa'da bulun
duğumuz zaman, Türkiye'yi yıkmak için orada 
yuvalanmış ihanet teşekküllerin, şebekelerinin 
Hükümeti, partiler, rejimi kötülemek için, yap
tığımız toplantıda, karşımıza çıkmaları üzerine 
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takındığımız tavrın asaletini, Sayın Çalışma Ba
kanımızın hâlâ kulaklarımda çmlıyan takdirkâr 
sözleri tesbit etmiştir. 

Bonn Büyükelçiliğinde yaptığımız bir basın 
toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin ba
na tevcih ettiği şu sual oldu : «Siz burada bir 
muhalif parti lideri olarak değil, âdeta iktidar 
mesuliyetini yüklenmiş bir insan gibi hareket 
ettiniz. Bizim bildiğimiz Bölükbaşı'dan başka 
birisisiniz.» 

Gülerek şu cevabı verdim: «Türk'ün bir ata
lar sözü vardır; insan ölü evinde ağlamasını 
bilmeli, düğün evinde gülmesini bilmeli. Yâdel-
lerde biz birbirimizi kötülemek için dolaşmıyo
ruz, burada millî birlik havası estirmek, dertle
ri ve dilekleri efendice tesbit etmekten başka bir 
gayemiz yok. Buradaki yumuşak davranışımı
za bakıp da, her zaman böyle olacağımızı zannet
meyin. Meseleleri hulûs ile Hükümete arz ede
ceğiz ve kendisine münasip bir müddet de vere
ceğiz, eğer bunları ele alır, hâl yoluna girerse 
destekçi olacağız, bu yola girmezse o zaman mil
let önünde ve Meclis önünde mücadelemizi ya
pacağız.» dedim. 

Bilhassa toplantılarda dertli işçiler, başta Sa
yın Hükümet Başkanı ve Çalışma Bakanı olmak 
üzere, iktidara en ağır şekilde hücuma hazırlan
mışlar. Kimisi 16, kimisi 10 sayfalık nutukla 
gelmişler, hepsi Türkiye'deki siyasi teşekkülle
ri ve bilhassa Hükümeti kötülemek için hazır
lanmış. Bunların da hiçbirisinin bu tarzda ko
nuşmasına toplantılarda müsaade etmedik. Dev
letimizi hariçte temsil edenlerin, gerek Harici
ye, gerek Çalışma Bakanlığına vermiş oldukla
rı raporlar, bizim bu vatanperverane zihniyeti
mizin, Sayın Çalışma Bakanı tarafından da ifa
de edildiği üzere, medihkâr ifadeleri ile doludur. 
Geldik, muhtıraları verdik, başbaşa konuştuk. 
Hattâ Sayın Süleyman Demirel'e; yâdellerde 
kötü cereyanlara açık kapı halinde kalmış, boy
nu büyük, yuvadan atılmış yavru vaziyetinde 
kırgın olan bu işçilerimize sahip çıkacak en va
tanperver, en milliyetçi, en güvenilir adamları 
tâyin ediniz, şimdiye kadar ihmali görülmüş, bu 
vazifeyi yapmamış insanları yerinden alınız. 
Eğer bu tâyinlerin karşısına çıkacaklar olursa 
siz bir tarafa çekiliniz, ben savunuculuğunu ya
pacağım, dedim. 

Zannederim, Sayın Başbakan bunu en yakın 
mesai arkadaşlarına memnuniyetle ifade etmiş

tir. Ve 7 ay bekledik arkadaşlar. Bu 7 ay; 
Türkiye'de bâzı çevrelerde tezahürlerini gördü
ğünüz muhalefete hiç benzemiyen bir davranış
la hiç üzerinde durmadık, sükûtumuzla onların 
rahatça çalışıp, kararlar almasına yardımcı ol
mak istedik. Fakat hüzünle ifade edeyim ki, bi
ze ümit verecek bir sözü, kırk kere kendileri 
ile karşılaştığımız Hükümet üyelerinden duyma
dık. Yalnız hareketimizin asaletini söylediler, Sa
yın Çalışma Bakanımız, Başbakanımız, Cumhur
başkanımız, Hariciye Bakanımız. O sözler bi
zim hayırlı kararlar alınacağı yolundaki ümidi
mizi takviye etti, fakat ortaya bir şey çıkmadı. 
Hiçbir karşılaşmada, meselenin üzerinde duru
yoruz, yakında karar alacağız, size neticeyi bil
direceğiz, demediler. 

Geçenlerde bendenize hüzün veren bir hâdi
se cereyan etti. Bulgar Başbakanının Sayın Baş
bakanımız şerefine verdiği yemeğe bendeniz de 
davet edilmiştim, kalktım gittim. Sayın Harici
ye Vekilimiz beni görünce, Bulgar Hariciye Ve
kilini aldı yanıma geldi. Ben ona fırsat bırak
madan kendimi takdim ettim. Bulgar Hariciye 
Vekilinin sözleri şu oldu; Sayın Bölükbaşı, ge
çen sene siz bizim memleketten geçmiştiniz... 
Evet, dedim. Bâzı hâdiseler olmuş, çok üzül
dük, özür dileriz, dedi. Filibe Şehrinde otomo
bilimizi durduran bir trafik memurunun hata
sından dolayı Bulgar Hariciye Vekili Türkiye'de 
Türk Milletinin bir parçasını temsil eden bir li
dere bu muamele nasıl yapılır, diye düşünmüş, 
kafasına bunu yerleştirmiş, gelir gelmez karşım
da bu sözü söylemiştir. 

Sayın Hariciye Vekilimiz dedi ki; tanışıyor 
muydunuz? Hayır, dedim, şimdi tanışıyoruz... 
Hariciyeciler böyle akıllı olurlar, dedim; endi-
rekt bana da iltifat, dedi ve güldü. Şimdi, bir 
Bulgar Hariciye Vekilinin bir trafik memuru
nun yaptığı hatadan dolayı bir liderin gönlünü 
almak için gösterdiği hassasiyeti düşününüz, bir 
de söz verildiği halde 7 ay zarfında bana ümit 
verici bir sözü, Sayın Başbakanın ve diğer Hü
kümet üyelerinin söylememesindeki acılığı düşü
nünüz... 

Arkadaşlar, bizim Avrupa'daki davranışları
mız Türkiye'de de devam etmiştir ve edecektir. 
Biz, körü körüne kötülemek zihniyetini, siyaset
te kendisine rehber yapmış insanlar değiliz. Hü
kümet, bugüne kadar hataları ne olursa olsun, 
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bugün isabetli karar almaya teşebbüs etse ken
disini alkışlamayı, desteklemeyi bir vatansever
lik vazifesi sayarız. 

Meseleyi Meclise getirmemizin sebebi, işte bu 
dediğim 7 aylık intizara rağmen, Başbakanın 
va'dine rağmen, bize ümit verici hiçbir cevabın 
ve hattâ bir kelimenin söylenmemiş olmasıdır. 
Hükümet bu tarzda hareket ederse, Avrupa'da-
ki işçilerin ıstıraplarının aynen devam ettiğine 
dair her gün mektuplar alırsam, 7 ay sonra bu
nu Meclis kürsüsüne getirmemi hiçbir arkadaş 
kendi vicdanının tazyiki altında, Meclisin çalış
masını önlemek için veya iktidarı kötülemek için 
bu işe teşebbüs ettiler, hükmüne bağlıyamaz. 
İnşaallah, burada dile gelecek hakikatler karşı
sında Yüce Meclisin vicdanından şahlanacak va
tanseverlik ve basiret duygulan, Hükümetimizi 
de bugüne kadar devam eden ataletinden vaz-
geçirir, yeni kararlar alınır ve Türkiye'nin ha
lini ve âtisini alâkadar eden, bira.? sonra ne ka
dar önemli olduğunu belirteceğim bir mesele 
de hal yoluna girmiş olur. Ben bunu kendim 
için vicdan vazifesi telâkki ediyorum. 

işçiler orada Hükümete hücum etmek iste
dikleri zaman, Başbakana hücum etmek istedikleri 
zaman susturuyordum, siz şimdi efendice dert
lerinizi dile getiriniz, memlekette bunun kavga
sını ben yaparım, burada biribirimizi kötülemi-
yelim, diyordum. Bu konuşmalar cereyan eder
ken Devletimizin konsolosları, başkonsolosları 
da toplantılarda bulunuyorlardı, böyle bir mu
halefet örneğini görmemiş olduklarını onlar da 
itiraf etmek suretiyle kadirşinaslık gösterdi. 

Muhterem arkadaşlar; bu 7 aylık müddet ne
den boşa geçmiş? Hakikaten ciddî meseleler var
mış da bundan çok daha önemli, vakit mi bulu
namamış? Yoksa bu 7 aylık meseleleri hafife 
alma zihniyetinin veyahut partizanca gayretle
rin ve propagandaların kurbanı mı olmuştur; 
onu da bu müzakerelerle tesbit etmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi size Avrupa'da 
çalışan Türk işçilerinin bugün için, yarın için, 
Türkiye için arz ettiği önemi belirtmek üzere 
onların durumlarını dile getiren ve Hükümete 
ve Cumhurbaşkanına sunduğumuz muhtıralar
dan parçalar okuyacağım. Tabiî muhterem A. 
P. li arkadaşlarım 4 aylık hasretin de hatırına, 
«20 dakikayı geçti, sus» demezler de bitiririm 
şunu. Yani yazılı konuşma 20 dakikayı geçti 
derler... Mamafih burada bendenize karşı çok 

lûtufkâr söaler söyliyen üç tane Bakan dostum 
var, onlar da bana müzaheret ederler. (Gülüş
meler) 

Arkadaşlar; 1 Eylül 1967 de Sayın Başba
kana sunduğumuz muhtıra aynen şudur : (x) 

(Sayın Süleyman Demirel, Başbakan, An
kara. 

Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin durum
larını yerinde incelemek, dert ve dileklerini 
tesbit etmek, bugüne ve yarına ait meseleleri 
hakkında, onların da mütalâalarını almak su
retiyle bir neticeye varmak ve yurda dönüşte 
gerek Hükümetimiz ve gerekse Parlâmento
muz - dikkat buyurunuz, Hükümet de demiyo
ruz, Hükümetimiz diye sıcak bir lâf kullanı
yoruz - nezdinde işçilerimiz için faydalı ola
cak teşebbüslere girişmek gayesi ile M. P. Ge
nel İdare Kurulu ile T. B. M. M. Grupunun 
müşterek toplantısında ittifakla alınan karar 
mucibince Başkanlığımız altında, Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar, Kastamonu Milletvekili 
Âdil Aydın ve partimiz genel idare kurulu üye
lerinden Denizyolları İşletmesi İşyeri Sendi
kası Başkanı Tevfik Vural Girayoğlu'ndan 
kurulu M. P. Heyetinin Avrupa'ya yaptığı 28 
günlük gezinin neticelerini anahatları ile yük
sek takdirlerinize arz ve işçilerimiz için süratle 
hayırlı kararlar alınmasını istirham etmeyi bir 
görev saymaktayız. Ve bu istirhamımızın yeri
ne getirileceği ümidi içinde neticeye intizar 
etmekteyiz. 

Sayın Başbakan; bize hâkim olan ruh ve 
zihniyeti, hâdiselere girmeden, temennilerimi
zi sıralamadan evvel belirtmeyi faydalı bul
maktayız. 

Bizim için esas gaye işçilerimiz ve milleti
miz için hayırlı olacak kararlar alınmasına 
yardımcı olacaktır. 

Bu gayeyi zedeliyecek bir kötüleme zihniye
tinden tamamiyle uzak bulunmaktayız. Geç
miş hatalara kısaca temas edecek olursak bu 
durumu tesbit ve alınacak tedbirlere ışık tut
mak maksadiyle olacaktır. 

Dün ne yapılmış olursa olsun, bugün ya
pılacak iyi ve güzel hareketleri başladıkları 

(x) Mutama içindeki kısımlar muhtıradan 
okunmuştur. 
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noktada alkışlamak ve bunları yapanlara yar
dımcı olmak şiarımızdır. Bizim siyaset anlayı
şımız bu cümlelerin içindedir. 

Avrupa'daki konuşma ve davranışlarımızın 
milletçe bilinen mahiyeti ve bu siyaset anlayı
şımızı teyideden en taze örnektir. 

Hükümet, ümidimize uygun olacak işçileri
miz için hayırlı kararlar almak ve haklı talep
leri yerine getirmek yoluna girdiği takdirde, 
ıbütün imkânlarımızla ona yardımcı olmayı millî 
bir görev sayacağız. 

Sayın Başbakan; hariçteki işçilerimizin 
münferit ve tâli mahiyetteki şikâyet ve dilek
lerini ayrıca arz etmek üzere bu muhtıramızda 
temel sorunlar, dilek ve müşahedeler üzerinde 
duracağız. 

Yüksek malûmlarıdır ki, Türkiye'nin harice 
işçi göndermesi sağlam temellere dayanan bir 
politika çerçevesinde cereyan etmemiştir. 

Millî ihtiyaçların, şart ve imkânların ışığı 
altında iyi düşünülmüş bir hedefler manzume
si tesbit edilmeden ve karşılaşılacak meseleler 
ve güçlükler öngörülmeden ve bunlara göre 
tedbirler alınmadan harice işçi gönderilmiştir. 

«Hele işçi gönderelim, gerisini sonra dü
şünürüz.» zihniyeti bu işe de hâkim olmuştur.) 

Şurasını da söyliyeyim M, işçi gönderme 
meselesi Adalet Partisi İktidarı zamanında da 
başlamış değildir, umumi konuşuyorum. 

(Sonra da hâdiselerin peşinden sürüklenil-
miştir. 

Ortaya çıkan ihtiyaçların ve ıstırapların 
tazyiki ile sonradan alman tedbirler de derde 
deva olacak, işçilerimizi ve millî menfaatleri
mizi koruyacak bir nitelikte olamamıştır. Kı
sacası, işçilerimiz dalından kopmuş yapraklar 
gibi kaderin rüzgâriyle sağa sola serpiştirilmiş 
bir nevi sahipsizliğin kırgınlığı ve ye'si içinde 
bırakılmışlardır. 

Dilini, âdet ve kanunlarını bilmedikleri, 
sosyal telâkkilerine ve hayat şartlarına tama
men yabancı bulundukları muhitlerde kırgın 
ve küskün bir haleti ruhiye içinde her türlü 
menfi cereyana açık bir kapı halinde kalmış
lardır. Bu yüzden milletçe uğradığımız maddi 
ve mânevi zararlar çok büyük olmuştur. 

Bunları ilerde misalleriyle dile getireceğim. 
Verdiğimiz ve vereceğimiz hükümlerde ne 

kadar haklı olduğumuzu belirtecek bir resmî 

müşahedeyi derhal hatırlatmayı faydalı bul
maktayız. 

Bugünkü Çalışma Bakanımızın başkanlığı 
altında, 14 Nisan 1966 dan, 14 Mayıs 1966 ya 
kadar olan bir aylık süre içinde Avrupa mem
leketlerindeki Türk işçilerinin durumlarını in-
celiyen, resmî heyetin gezi intibalarıni dile ge
tiren ; «Avrupa memleketlerinde Türk işçileri 
ve problemleri» adlı ve İş ve İşçi Bulma Kuru
mu tarafından yayınlanan kitabın dördüncü 
sayfasında aynen şöyle denmektedir : 

«Bu inceleme gezisi göstermiştir ki, yurt 
dışında çeşitli memleketlerde, değişik iş kol
larında, değişik şehirlerde ve değişik şartlar 
altında çalışmakta olan işçilerimizin çeşitli 
problemlerini ne yazışmalarla, ne de bu mem
leketlerde vazifeli ve gayrikâfi teşkilâtımızla 
tesbit, takip ve halletmem mümkün değildir.») 

Görüyorsunuz bu resmî müşahede de, Bö-
lükbaşı'nın muhtırasındaki müşahedeyi aynen 
teyidetmektedir. 

(Bu resmî itiraftan da anlaşılıyor M, işçi
lerimizin dertlerine deva olacak kifayetli bir 
teşkilâtı Devlet olarak bugüne kadar kurama-
mışızdır. 

İşçilerimiz de karşılaştıkları güçlükleri ber
taraf edecek, hak ve menfaatlerini koruyacak 
bir teşkilâtı kendileri meydana getirmemişler
dir. 

Dağınık oluşları, Türkiye'deki alışkanlıkla
rı, birçoğunun evvelce işçilikle alâkalarının 
bulunmaması gibi çeşitli sebeplerle işçilerimi
zin böyle bir teşkilât meydana getirmemeleri
ni tabiî bulmak lâzımdır. 

Avrupa'da kurulmuş bulunan işçi dernekle
ri de, her mânada kifayetsizdir. Vazife göre
cek imkân ve vasıtalardan mahrumdur. Bu du
rum şüphesiz Hükümetin de malûmudur.) 

Derneklerde çalışanlar da işçi; adam kendi 
işinden vakit bulup da başkasının derdiyle is
tenildiği ölçüde elbette meşgul olamaz. 

(Bu hakikatler muvacehesinde teessürle 
ifade edelim ki Avrupa'daki işçilerimiz geniş 
ölçüde kendi kaderleriyle başbaşa bırakılmış
lardır. 

Çalışma Bakanımızın başkanlığı altındaki 
heyetin yukarıda belirttiğimiz müşahedesine 
rağmen, o günden bugüne geçen bir yıldan faz
la zaman içinde işçilerimizin dertlerine deva 
olacak, hak ve menfaatlerini koruyacak, on-
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lan menfi cereyanların tasallutundan masun 
bulunduracak kifayetli ve resmî teşkilât da 
maalesef kurulamamıştır.) Muhtıra verildikten 
sonra da kurulmamıştır, birazdan arz edeceğim. 

(Avrupa'daki incelemelerimiz esnasında, 
işçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak düşünce
siyle başvurulan tedbirlerin ne kadar kifayetsiz 
olduğunu üzüntü ile müşahede ettik. 

işçi sorunlarını halletmek düşüncesiyle, hâ
diselerin tazyiki ile alman tedbirler; konsolos
lukların sayılarını artırmak, az sayıda çalışma 
ataşesi, din görevlisi ve öğretmen göndermek
ten ibaret kalmıştır. 

Elçiliklerimiz ve konsolosluklarımız, işçile
rimizin karşılaştıkları hukukî, malî, sıhhi ve 
sair meseleleri halledecek, onları tesirli bir şe
kilde koruyacak bir bünye ve imkâna kavuş-
turulmamıştır. 

iBir çalışma ataşesinin işçilerimize sıhhi me
selelerde bir doktor, malî meselelerde bir malî 
müşavir, hukuM meselelerde bir hukukçu ve 
avukat gibi yol göstermesi ve yardımcı olması 
şüphesiz beklenemez. Bir çalışma ataşesinin 
böyle bir mucizeyi gerçekleştireceğini kabul 
etsek bile, bâzı bölgelerde sayılan 40 - 45 bini 
bulan işçinin işlerinin peşinden koşmasına za
man ve mekân mefhumları müsaade etmez.) 

Meselâ Köln bölgesindeki çalışma ataşesi; 
tam 45 bin insan tabi buna. Bürosu yok, kâti
bi yok, makinası yok. Konsolosun müsaade 
ettiği ölçüde oradaki kâtiplerden istifade edip 
de bir iki kâğıt yazdıracak. Durum bu. 

(Bu sebepten işçilerimizin çeşitli sahalarda 
karşılaştıkları güçlükler yenilmez olarak kal
mışlardır. 

Çalışma ataşelerinin, din görevlilerinin ve 
gönderilen bir avuç öğretmenin tesirleri de çok 
mahdut olmuştur.) 

Hele din görevlileri konsolosluklarda me
mur gibi oturuyorlar. Anlaşılan, oturdukları 
yeri de dua ile idare ediyorlar. 

(Diğer taraftan, işçilerimizin bulundukları 
yerlere sık sık gitmeleri, onları toplamaları, 
aydınlatmaları, dert ve meseleleriyle meşgul ol
maları icabeden çalışma ataşeleri ve din görev
lileri bu vazifeyi ifa edecek her türlü vasıta ve 
imkândan mahrum bırakılmışlardır. Harcırah
ları ve binecekleri bir vasıtaları olmıyan bu va
zifeliler, çok zaman konsolosluklarda eli kolu 
bağlı sığıntı bir memur durumunda kalmışlar

dır. Ancak kendi rızıklarından fedakârlık et
mek suretiyle işçilerle mahdut temaslar kur
maları mümkün olmuştur.) 

Bir din görevlisi bir yere gidecekse cebin
den harcıyacakmış, sonradan tevsik edecekmiş, 
buraya göndereoekmiş, muamele cereyan ede
cekmiş, harcırah alacakmış. 

(Bir sefaret kavası bile bulunduğu memle
ketin dışişleri bakanlığına sefaretlerimizce bil
dirildiği ve oradan alınan bir hüviyet varakası 
ile) - ki bu hüviyet varakası birçok avantajlar 
sağlıyor - (resmî bir sıfat kazandığı halde, din 
pjdamı ve öğretmenler için her nedense buna 
lüzum görülmemiş, resmî bir sıfat kazanmaları 
sağlanmamıştır. 

Ayrıca işçi çocuklarının çok ufak bir kısmı
na ders verebilen öğretmenlerimiz, Türkiye'de 
olduğu gibi bu çocuklara din dersi vermekle 
her nedense görevlendirilmemişlerdir. 

Almanlar Türk çocuklarına, Türk öğretmen
lerinin din dersi vermelerine imkân verdikleri 
halde, bundan faydalanma yoluna gidilmemiş
tir. 

Bir yabancı memlekette, çocuklarımıza din 
dersi vermek yudumuzdakinden daha önemli ve 
zaruri olduğu halde, mütaaddit müracaatlara 
rağmen bu ihtiyaca dahi alâkalı bakanlıkça ce
vap verilmemiştir. 

Bu kısa izahatımız da gösteriyor ki, işçileri
mizin ihtiyacına cevap verecek olan dış teşkilâ
tımız maalesef bir yasak savma teşkilâtı hüvi-
vetmden kurtulamamıştır. 

İşçilerimizin karşılaştıkları güçlükleri ve 
uğradıkları maddi ve mânevi zararları daha 
açık misallerle Hükümetin nazarlarına sermek 
isteriz. 

Sıhhi konularda çıkan ihtilâflarda işçileri
mizi koruyacak veya onlara yol gösterecek bir 
sağlık teşkilâtımız hariçte yoktur.) Bunları bı
rakınız; işçilere en lüzumlu iğlerde yol göstere
cek bir rehber bastırılıp dağıtılmamıştır. 

(Hastalanan işçilerimiz tam bir tedavi göre
memektedirler. Dil bilmedikleri için kendilerini 
tedavi edecek yabancı doktorlara beyanlariyle 
yardımcı olamıyorlar. Bu yüzden sağlam bir teş
his koymak ve tedavinin seyrini takibetmek, ec
nebi doktorlar için mümkün olamamaktadır.) 

Sayın Çalışma Bakanımız Avrupa'ya gittiği 
zaman, bu mesele ele alınmış, hastanelerde ter
cüman bulundurulsun, denmiş. Bu talebe ceva-
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bolarak resmî makamların hazırladıkları bir ki
tapta şu kayda rasladık: «Bunu Avrupa'daki 
dernekler halletmelidir.» Yani imkânları gayet 
mahdut, çoğunun adı var, kendi olmıyan der
neklere havale ile işin içinden çıkılmış. 

(Münih civarında bulunan Kavting verem 
hastanesinde yatan 13 Türk isçisinin bir tel
grafı üzerine hastaneyi ziyaret ettik, işçileri
mizle ve aynı hastanede mütehassıs olarak ça
lışan bir Türk doktoru ile görüştük. Bu hasta
nede yatan işçilerimiz bize, dil bilmedikleri için 
tedavi edilemediklerini, ancak Türk doktoru
nun servisinde yatan arkadaşlarının tedavi 
edildiklerini ifade etmişler ve bu duruma bir 
çare bulunmasını istemişlerdir. 

Konuşmamızda hazır bulunan Türk doktoru 
da, durumun bütün hastanelerde böyle olduğu
nu doğruladılar ve Türklerin tedavileri için, 
konsolosluklar nezdinde dil bilen Türk doktor
larının devletçe vazifelendirilmesinin ve bu dok
torların da hastaneleri ziyaret ederek tedavi 
işinde yardımcı olmalarının zaruri olduğunu 
belirttiler. Diğer Garp mmleketlerinde de ay
nı durumun mevcudolduğu aşikârdır. 

İşçilerimiz ve Almanya'daki resmî temsilci
lerimiz, sağlık müşavirlikleri ihdasını zaruri 
gördüklerini ittifakla beyan etmişlerdir.) 

Bilmiyorum, Hükümete yazıyorlar mı, yaz
mıyorlar mı? Benimle konuştukları zaman cüm
lesi, bir sağlık müşavirliği kurulmadıkça isçi
lerimizin tedavileri ve sağlık durumlariyle alâ
kalı haklarının korunmasına imkân olmadığını 
ittifakla beyan etmişlerdir. 

(Böyle bir müşavirliğin bulunmaması dola-
yısiyle. isçilerimizin, hastalık durumlariyle alâ
kalı ihtilâflarda haklarını koruyamadıkları, 
Almanya'da hastalandıkları halde Türkiye'de 
hastalanmışlardır bahanesiyle yurda iade edil
diklerini bizzat işçiler ve Türk doktorlar ifade 
etmişlerdir.) 

Bir Türk doktor aynen şunu anlattı: Mü
nih'te Sağlık Müdürünün de bulunduğu bir top
lantıda işçilerin radyografisi ele alınmış ve 
demiş ki; bu adam Türkiye Men geleli faraza 
iki sene olmuş, görüyorsunuz ki, bu hastalık 
tıtobm ölçülerine göre altı ay öteye gitmez, iki 
sene evvel Türkiye'den gelen bir işçi nasıl bu 
hnjstaluSı Türkiye'de alabilir?. 

Tabiî akan sular durmuş ama, bunu söyliye-
cek bir teşkilât mevcut değildir. 

(Sağlık konusunda ne büyük zararlara uğ
radığımızı bu izahatımız, sanırız ki, nazarlarda 
canlandırmaya kâfidir. 

işçilerimizlen stopaj yoluyla vergi kesilmek
tedir. Sene sonunla verilecek beyannameye göre 
kesilen verginin fazlası iade edilmektedir. Ev
velce ecnebi vergi mevzuatını bilmiyen, karışık 
beyannameleri dolduramıyan ve bu hususta 
kendisine yol gösterecek teşkilât bulamıyan iş
çilerimizin her sene yekûnu milyonları bulan 
paraları çalıştıkları memleketin hazinesinde 
kalmakta ve zayi olmaktadır.) 

Almanya'da 135 000 işçi vardı, ben orada 
iken, 50 şer Markları kalsa, zannederim, 
6 750 000 Mark eder. Bu para ile orada bu teş
kilâtın üç misli kurulur. 

(Gerek bu hususlarda ve gerekse diğer mali 
ihtilâflarca işçilerimize yol gösterecek, onları 
zamanında uyaracak, icabında haklarını resmî 
makamlar nezdinde savunacak bir malî müşa
virliğin kurulması kaçınılmaz bir zaruret ha
linde görülmektedir. Bu hususu işçilerimiz de, 
resmî temsilcilerimiz de teyit ve ifade etmişler
dir. 

İşçilerimizin çeşitli hukukî meselelerinde ve 
ihtilâflarında kendilerine yol gösterecek, yar
dım edecek ve icabında müesseseler, resmî mer-
3Üer ve mahkemeler nezdinde haklarını koru
yacak ve savunmalarını yapacak bir hukuk ser
visimiz mevcut değildir. Bu yüzden haklı olan 
işçilerimiz, haksız duruma düşmekte ve büyük 
mağduriyetlere uğramaktadırlar.) 

Şimdi çantamdadır; 1 Nisan tarihinde Mü
nih'ten gelen bir mektup. 50 000 Deutcsh 
Mark'a mahkum edilmiş bir işçi, kendi anlat
tığına göre, tamamen haksız sebeplerle. «Çünkü 
mahkemede, dil bilmediğim için kendimi savuna
madım, avukatım da yoktu,» diyor. «Bana Tür
kiye'den bir temyiz dilekçesi yazdırınız, gön
deriniz,» diyor, verdiği izahata göre, «ben onu 
burada Almanca'ya çevirttirip, Temyiz Mahke
mesine vereyim,» diyor. Sayın Bakana biraz 
sonra arz edeceğim. 

(Bu büyük ve âcil ihtiyacı gidermek üzere 
hukuk servisleri kurmak ve bu servislerde lü
zumu kadar Alman avukatı çalıştırmak zaru
reti vardır. Böyle bir servisin yokluğundan du
yulan ıstırabı ve uğranılan zararları, işçdleri-
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miz deı resmî temsilcilerimiz de belirtmekte it
tifak etmişlerdir. 

İşçilerimizin gümrük konusunda nıuhtacol-
dukları bilgileri kendilerine verecek, tereddüt
lerini izale edecek kifayetli bir teşkilâtlınız ha
riçte yoktur, işçilerimiz bu yüzden büyük güç
lüklerle karşılaştıklarını ve çok zarara uğra
dıklarını ve bu konuda konsolosluklardan al
dıkları bilgilerin kifayetsizliğini belirtmişler
dir. 

işçilerin bu şikâyetine, gümrük mevzuatın
daki değişiklikleri günü gününe takibetmek im
kânını bulamadıklarını söyliyen resmî sıfat sa
hipleri de katılmışlardır ve önemli merkezlerde 
gümrük memurlarının idaresinde gümrük mü
şavirlikleri ihdasının son derecede faydalı ola
cağını ifade etmişlerdir.) 

Binbir tane işi olan bir konsolosluk memuru
na varıyor, gümrük mevzuunda sual , soruyor, 
aklında ne kalmışsa, elinde ne varsa birşeyler 
söylüyor, adam da bununla amel ederek yola çı
kıyor, geliyor Türk - Bulgar hududuna beşbin, 
onbin, yirmibin işçi, oradan aldığı fetvaya uy
gun getirdiği malların içeri giremiyeceğlni an
lıyor, günlerce ıstırap çekiyor, ondan sonra da 
birçok ahlâk dışı, kanun dışı hareketler olu
yor. 

(Binbir işle meşgul olan bir konsolosun ve
ya konsolosluk memurunun gümrük konumnda 
sağlam bir müşavirlik vazifesi yapamıyacağı 
düşünülürse böyle bir müşavirliğin kurulmasın
daki zaruret kendiliğinden ortaya çıkar. 

Buraya kadar verdiğimiz izahat, hariçteki 
temsilciliklerimiz nezdinde işçilerimizin sıhhi, 
malî, hukukî, gümrük ve sair işleriyle meşgul 
olacak kifayetli ve ciddî bir teşkilâtın kurul
masının zaruri olduğunu ifadeye kâfidir. Çeşit
li servisleri, müşavirlikleri bünyesine alacak 
böyle bir teşkilâtın istilzam edeceği masraf, 
bunların yokluğundan dolayı milletimizin ve 
işçilerimizin uğradıkları maddi ve mânevi za
rarlarla kıyaslanamıyacak kadar önemsizdir.) 

Bu seneki plânda, 1968 de 120 milyon dolar
lık işçi dövizi bekleniyormuş arkadaşlar. Bu dö
vizi getrien insanlarla meşgul olmak için Türk 
Milleti 5-10 milyon liralık masrafı göze almaz
sa her şeyden evvel basiretsizlik etmiş olur. 

(Bu teşkilâtın masrafını işçilerden alınmı-
yan pasaport harcını almak suretiyle dahi kar
şılamak mümkündür.) işçiler fakir insanlardır 

diye 50 lirayı almıyorlarmış. (işçilerimiz, böy
le bir teşkilât kurulduğu takdirde pasaport har
cı ödemek suretiyle veya başka yollarla bu
nun masrafının seve seve karşıkyacaklarmı 
ifade etmişlerdir.) Çok zaman toplantılarda, 
binlerce kişilik toplantılarda fikirler oya vaz'-
edilmiş tarafımdan, ittifakla kabul edilmişler
dir. 

(Bahsettiğimiz teşkilâtın kurulması için iş
çilerimizden her hangi bir şekilde para alın
masa dahi bu mutlaka kurulmalıdır. 

Devletimize, hariçten çalışan işçilerimiz 
almtarleri ve göz nurlariyle senede 100 milyon 
dolar döviz kazandırmaktadırlar. Bu miktarda 
bir dövizi sağlıyan insanlar Türk değil hattâ 
ecnebi bile olsalar milletimizin yılda 10 - 20 mil-
yonl iralık bir fedakârlığına fazlasiyle lâyık
tırlar. 

Almanya'da çalışan işçilerimizin bugünkü 
miktarı 135 000 civarındadır. 

Bunlardan pasaport, vize harcı olarak alın-
mıyan 50 şer lira alındığı takdirde, Devlete 
yılda 6 milyon 750 000 liralık bir gelir sağlan
mış olacaktır. 

Bu paradan konsolosluklarımızdan her biri
ne - dokuz konsolosluk var. - 750 000 lira veri
lebilir. Bu kadar parayla her başkonsolosluk 
nezdinde bir sıhhi, malî, hukukî ve bir de güm
rük servisi veya müşavirliği kanaatimizce ra
hatça kurulabilir.) Biraz sonra okuyacağım. 
Çalışma Bakanlığı 1968 bütçesinde Avrupa 'da
iri işçilerimizin çeşitli dertlerine deva olacak 
uzmanların istihdam edilebilmesi için konulan 
tahsisat, zannederim 1 milyon 50 000 liradır. 

(Böyle bir teşkilâtın kurulması, işçilerimi
zin dert ve şikâyetlerinin büyük bir kısmını or
tadan kaldırır. 

Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerle başkaları
nın kesesinde kalan milyonlarca liralık dövi
zinden de işçilerimiz ve dolayısiyle Devletimiz 
faydalanır, işçilerimizin, kendileriyle ilgilenil-
mediği kanaatinden doğan kırgınlıkları ve bu
nun sebebolduğu büyük mânevi zararları da ön
lenmiş olur. 

Menfi cereyanların işçilerimiz üzerindeki 
tahribat şansı da büyük ölçüde azalır.) Komü
nizme yumruk sıkmakla komünizm alt edile
mez. Komünizm sosyal tedbirlerle alt edilir, in
sanları dertli ve ümitsiz halde yaşamaya mah-
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kûm eden bir nizam her gün meydanlarda (şah
lanış mitingleri, yaptırsa komünizmi önliyemez 
arkadaşlar. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Sen 
tertibettin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Birisi 
«sen yaptırdın» diyor. Gazeteleri okuduğum 
gün, güldüm. Bir ay sonra bu mitingler hak
kında söz söyliyecek kimse çıkmamış, Sayın 
Demirel, Hükümet, Genel Kurulda bir genç ar
kadaş memur edilmiş, o da yarım ağız başka
larını itham ediyor. Buna biraz da kapkaç po
litikası derler. 

(Böyle bir teşkilâtın kurulması fikrini işçi
lerimiz toplantılarda ittifakla kabul etmişler
dir) Oya koymuşlardır arkadaşlar. (Bu konu
daki konuşmalara, tasviplere, toplantılarda ha
zır bulunan Çalışma Ataşeleri ve bâzı başkon
solosluklarımız da şahit olmuşlardır. Bu gö
rüşteki isabeti temas ettiğimiz birçok işçi der
neği idarecilerimiz de kabul etmişlerdir. 

Sık sık işçilerimizi toplıyacak, dertleriyle 
meşgul olacak, onlara yol gösterecek, hizmet ve 
yardımı ayaklarına götürecek, icabında hakları
nı müesseseler, resmî merciler önünde savuna
cak ve onları menfi cereyanlara karşı uyaracak, 
vatan ve millet bağlarını kuvvetli ve canlı tu
tacak telkinler yapmıya muktedir, bu görevleri 
ifa edecek imkân ve vasıtalarla mücehhez cid
dî teşkilâtın meydana getirilmesini Hükümet
ten istirham etmeyi millî bir görev saymakta
yız. Bu yola gidildiği takdirde, masa başında 
bekliyen Çalışma Ataşeleri ve din görevlileri 
devri de kapanmış olacaktır. Bu hususta Hü
kümetçe girişilecek idari, teşriî her türlü te
şebbüsü desteklemeye hazırız. 

Sayın Başbakan; yüksek malûmlarıdır ki 
yabancı bir memlekette, her hangi bir Türkün 
kötü bir davranışı, Ahmet'in, Mehmet'in dav
ranışı olarak nitelenmez. «Bak şu Türke» de
nir. Onun kötü hareketinden millî şeref ve iti
barımız zarar görür. 

Bu gerçeği bütün toplantılarımızda, konuş
malarımızda işçilerimize hatırlatmak, kötü ha
reket edenlere karşı bir millî uyarma cephesi 
kurmalarını ve icabında yola gelmiyenlerle 
merhabayı keserek bir mânevi müeyyide tatbik 
etmelerini istedik. 

İşçilerimizle vazifelilerin yapacakları her te
mas ve toplantıda bu hususu hatırlatmak, tel-
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kin ve uyarmalarda bulunmak şüphesiz fayda
lı olacaktır. Bütün uyarmalara rağmen millî 
şeref ve itibara zarar verenlere karşı da Dev
letin bizi tedbirler almaları kanaatimizce za
ruridir. 

Bir avuç kötü ruhlu insanın sebebolduklaiı 
skandalların, bilhassa Alhmanya'da millî itiba
rımıza zarar verdiğini alâkalılardan elemle din
ledik.) 

Bundan 35 sene evvel Almanya'ya bir tale
be olarak gitiğim zaman Türkiye'ye ye Türk
lere karşı telâkkiler çok başkaydı, bu defa çok 
değişmiş. Bunda, harbin tesiri olmakla bera
ber, bu skandallar yaratan bir avuç bedbahtın 
o memlekette bıraktığı kötü tesirin de bir 
payı vardır. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan 
bir müdahale) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yok, 
hiç eğrisi yok göreceksin. Yanlış diyebilirsiniz, 
ama kötü niyetli diyemezsiniz. 

(Böylelerinin icabında yurda iade edilmele
ri hususunda hariçteki temsilciliklerimize lü
zumlu yetkinin ve teşebbüs imkânın verilmesi 
yerinde olacaktır. Bu hususta mevzuat güçlük
leri varsa, onlar da süratle bertaraf edilmeli, 
millî itibar ve şerefimiz hassasiyetle korunma
lıdır. 

Bugüne kadar böyle bir yola girilmediği 
için mânevi zararlarımızın çok büyük olduğu
nu bu gezimizle müşahede etmiş bulunuyoruz.) 

A. P. SIRLARINDAN BİR MİLLETVEKİ
Lİ — Yarım saat doldu. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayın 
Başkan, «yarım saat oldu» diye haber geliyor. 
Şoför tabiriyle «Gaza basarız» olur biter. 

(Sayın Başbakan; «içişlerimiz arasında yı
kıcı propagandalara girişildiğine, onlan kökle
rinden koparmak, vatan ve milletlerinden so
ğutmak için gayret sarf edildiğine dair işçile
rimizden ve resmî temsilcilerimizden birçok 
şeyler işittik, bunların belirtilerinde bizzat mü
şahede ettik.) 

Amsterdam şehrine gece vardım. Atatürk 
yurdunda işçilerle konuşrken, Türkân şanlı 
tarihinden bahsederek, bugünkü gelirlerimizden 
dolayı ye'se kapılmamalarını, vatanlarını bura
lara benzetmek azmiyle dolup yurda dönmeleri
ni söylediğimiz sırada, ismini Başvekile verdi
ğim-bir bedbaht: «Türkiye, Avrupa'ya kur
ban olsun» diye bağıracak kadar alçalmıştır. 

531 — 
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Ve dedim ki, «Eğer Holânda Kıraliçesi bu ha
reketi yapsaydı, bin misliyle mukabele görür
dü, ama milletine hakaret yapan böyle bir in
sana makabeleyi dahi lâyik görmüyorum.» İş
çiler kolundan tuttular, attılar, ayrılırken de 
dediler ki, «Osman Bey, ilâhi adalet tecelli etti, 
bir motosiklet kazası oldu.» Bilmiyorum o hâlâ 
orada işçi midir? 

(Toplantılarımızın gayesinin dert ve dilek
leri tesbit etmek olduğunu, partizan bir gaye 
takibetmediğini, kimseye hücum etmek niyetin
de olmadığımızı ve işçilerimizin de bu esasa 
göre dert ve dileklerini ifade etmelerini iste
diğimiz halde, solcu olduklarını öğrendiğimiz 
bâzı kimseler işleri çığırından çıkarmak, şuna 
buna hücum etmek ve işçilerimiz üzerinde men
fi tesirler yaratmak gayretinden geri durma
dılar. 

Yıkıcı cereyanların bu bedbaht kurbanları 
veya kullandıkları adamlar tertip ve tahrik
lerinde muvaffak olamadılar, hâcil bir mevkie 
düştüler.) Bunlardan her halde Hükümet ha
berdardır. 

İsçilerimiz de bunların niyetleri hakkında 
yeni bilgiler edinmek imkânını buldular. 

Her türlü menfi cereyana açık bir kapı teş
kil edecek bir ruh haleti içinde bulunmalarına 
rağmen, bu gayretlerin şimdilik işçilerimiz üze
rinde büyük bir tahribat yaptığı iddia oluna
maz. 

Her türlü menfi cereyanla karşı işçilerimizi 
müdafaasız bırakan bugünkü durum devam et
tiği takdirde uğrıyacağımız mânevi zararlar 
belki de telâfi edilemiyecek bir dereceyi bula
caktır. Mânevi kurbanlarımızın sayısı çoğala
caktır. 

Hemen hemen tamamiyle kendi kaderlerine 
terk edilmiş, kırgın ve küskün bir ruh haleti 
içinde yaşıyan ve yarma ait büyük endişeleri 
olan hariçteki işçilerimizin durumunun komü
nizm için aranıp da bulunamıyacak bir vasat 
teşkil ettiğini düşünen beynelmilel komünizmin 
sistemli bir şekilde harekete geçeceğini tahmin 
etmek hiç de güç olmasa gerektir. 
. Bu hususta propagandayla birlikte paranın 
da kullanılacağı tabiîdir. 

Yıkıcı cereyanlara kendilerini kaptıranların 
bütün uyarmalarımıza rağmen toplantılarda 
başvuruldukları tertip ve tahrikler teşkilâtı 

oldukları intibaını ilk nazarda uyandırmış
tır.) 

Stutgart'ta gündüz perişan olanlar, akşam 
dernek temsilcileriyle yapacağım özel toplan
tıya hazırlıklı olarak gelmişler, komünistlerin 
en aydınlarını getirmişler, orada hâdise çıkar
mak istediler ve perişan oldular, özür dilemek 
mecburiyetinde kaldılar. Konsolosumuz bizzat 
şahit oldu. 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Meclis 
içinde de aynı şeyleri yapsanız,.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Valla
hi Meclis içinde bu istikamette partizan hedef
ler gütmiyen Anayasa çerçevesinde düşündük
leriniz varsa Bölükbaşı'dan kuvvetli mütte
fikiniz olamaz. 

Anadolu'da bir söz var; «Yiğidi öldür da 
hakkını yeme» derler, «Canına kıy da meziyeti
ne kıyma» derler. Ben mi şu komünizm mev
zuunda samimî değilim dostum?... (A. P. sıra
larından, «Kimse öyle birşey demedi» sesleri) 

Neyse. Samimî olmadığımı söylüyor bir ar
kadaş. Ne yapalım, işte, nazar değmesin diye 
Mecliste bir tane de böylesi bulunsun. 

(Çalışmadıkları halde gül gibi geçinen bâzı 
solcuların nıevcudolduğunu isçilerimiz ifade et
mişlerdir. Bu işsiz propagandaların bir teşki
lât tarafından beslendiği akla gelecek bir hu
sustur. 

Türkiye aleyhine demirperde arkası radyo
larından ayda 148 saat neşriyat yapıldığını bir 
yetkiliden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu radyola
rın bilhassa hariçteki işçilerimizi hedef aldık
larını, çeşitli vasıtalarla adreslerini öğrendik
leri işçilerimize komünistlik propagandası ya
pan kitap ve broşürler gönderdiklerini de tes
bit etmiş bulunuyoruz. Hariçteki işçilerimiz 
için bütün bu neşriyat karşısında Ankara Rad
yosunun yaptığı yayının son derecede kifayet
siz olduğunu yeri gelmişken belirtmek isteriz. 

İşçilerimizin millî ve dinî duygularını kuv
vetlendirecek, menfi propagandaları çürütecek 
bir yayım programının tatbiki için Hükümetçe 
gerekli teşebbüslere girişilmesi son derece fay
dalı olacaktır. 

Özerk radyomuzun, bu millî zarureti dile 
gotiren Hükümet telkin ve tavsiyelerine itibar 
edeceğini ümidetmekteyiz. 

532 — 
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Sayın Başbakan; 
Hariçteki işçilerimizin büyük çoğunluğunun 

bulunduğu Almanya'da, komünistlik propagan
dası oldukça yaygın bir haldedir.) 

Yeri gelmişken söyliyeyim; henüz işçileri
mizle temasa geçmeden Köln Radsoyunda bir 
konuşma yaptım, ve bütün Türk Milletinin, 
Parlâmentosunun kalbinin Avrupa'daki işçileri
miz için çarptığını, onların dertlerine deva 
bulmak için çırpınıldığını, buradaki maddi eser
lere bakıp köklerinden kopmamalarını, Türkün 
şanlı tarihini, komünizmin nasıl bir belâ oldu
ğunu, komünizmle hür nizam arasındaki far
kın cennetle cehennem arasındaki fark kadar 
büyük olduğunu, bunun anlamak için uzağa 
gitmeye lüzum bulunmadığını, hür ve mesut 
Batı Almanya ile Doğu Almanya'yı mukayese 
etmenin kâfi olduğun da söyledim. 

Nasıl dostum samimî miyim?... 
ŞADİ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Daha 

aksiyoner olmanızı istiyorum. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ne ak

siyonu? Hükümette miyim ki icraatta buluna
yım? Sizi harekete geçirmek istiyoruz, maşal
lah kııık kağnı gibi yerinizde sayıyorsunuz. 
(Gülüşmeler) 

(Sayın Başbakan; 
Komünist Doğu Almanya 'daki sefalet ve 

hürriyettsizlikle,. Batı Almanya'daki refahı kar
şılaştıracak ve komünist cenneti iddiasının bir 
safsata olduğunu tesbit edilecektir bir yerde 
yaşıyan işçilerimizin böyle menfi propaganda
lara hedef kılınması dikkate şayandır. 

Bu ciheti böylece belirttikten sonra, Alman
ya'da Türk işçileri arasında komünist propa
gandası, yapan bâzı kimselerin yuvalandığı
nı öğrendiğimiz bir teşkilâttan bahsetmek iste
riz. 

Türk isçilerinin himayesi görevi bugünkü 
Hükümetten evvelki bir Hükümetin tasvibiy-
le - Halkçılar darılmasın onların zamanında ol
du - tasvibiyle işçiler için bir yardım teşkilâtı 
olan Alman Arbeitenvolfahret Teşkilâtına ve
rilmiştir. 

Alman Sosyal Demokrat Parti mensupları
nın) bilhassa aşın kanadının diyorlar, (fiilî 
hâkimiyetinde olan bu yardım teşkilâtının 
Türk işçilerine gerekli alâkayı göstermediği, 
üstelik bu teşkilâtın Türk işçilerine yardım 
için kurduğu Türk - Danış ismini taşıyan teş

kilâtta birtakım Türk komünistlerinin Türk -
Daniş memuru olarak vazife aldığı ve bu im
kândan faydalanarak zararlı propagandalar 
yaptıkları çeşitli kaynaklardan bize ifade edil
miştir. 

Bu teşkilâtta yuvalanmış bulunan Türk ko
münistleri arasında Türk vatandaşlığından çı
karılmış insanların da bulunduğu öğrenilmiş
tir) 

Zannederim Sayın Çalışma Bakanı arkada
şımızın dosyasında bunların isimleri filân mev
cuttur. 

(Türk vatandaşlığından çıkarılmış bulunan 
ve Achen bölgesinde Türk Danış memuru ola
rak görev ifa eden bir şahsın her hangi bir 
zaruretle kendisine müracaat eden işçilerimize, 
Rus ihtilâli ve Rus idarecileri halikında sual
ler sorduğu, bunlara Kari ve Marx ve Lenin'in 
kitaplarını almalarını tavsiye ettiği, kendine 
göre müsait bulduklarının işlerini gördüğü bir 
üniversite talebimiz tarafından bize ifade edil
miştir. Aynı konunun Almanya'daki Türk res
mî makamlarına da intikal ettirilmiş bulundu
ğunu da ayrıca öğrenmiş bulunuyoruz. 

Güya Türk işçilerinin kültür ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere bu teşkilât bünyesinde kon
feranslar tertibedildiğini ve bu konferanslarda 
Türkiye'yi dünyaya tanıtan Türk edipleri ve 
şairleri olarak tanınmış Türk komünistlerin 
methiyelerinin yapıldığını ve şiirlerinin okun
duğunu hayret ve ibretle öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Türk - Danış Teşkilâtı bünyesinde yuvala
nan ve zararlı faaliyette bulunan Türk komü
nistlerinin mevcudiyetinden öyle ümidediyoruz 
ki Hükümetimiz de haberdardır. 

Bu zararlı unsurların teşkilât bünyesinden 
çıkarılması için Bonn Büyükelçiliğimizle Ar-
beiter Wolfahrt Teşkilâtı yüksek kademesi 
arasında birtakım temasların olduğunu bâzı 
resmî görevlilerimizden öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu zararlı unsurların işçilerimize tesir ede
bilecek kilit mevkilerine kimlerin zamanında, 
kimlerin himaye ve ihmaliyle yerleştirildiği 
hususu öyle ümidediyoruz ki, Hükümet tarafın
dan önemle incelenecek ve varılacak sonuca 
göre gerekli koruyucu tedbirler alınacaktır. 

Alman Arbeiter Wolfart Teşkilâtı 
Türk - Danış memuru olarak bünyesine aldığı 
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zararlı unsurları süratle uzaklaştırmadığı tak
dirde yapılacak şey, bu teşkilâtın bugüne ka
dar olan hizmetlerine teşekkür edip Türk iş
çileriyle alâkasının kesildiğini kendisine bildir
mek ve ondan boşalacak yeri başka bir Alman 
teşkilâtı ile, meselâ Alman gençlik teşkilâtı ile 
veya bizzat Hükümetimiz tarafından kurulacak 
bir teşkilâtla doldurmaktadır. 

Zararlı faaliyette bulunan Türk - Danış me
murları konusu Türk ve Alman Hükümetleri 
arasında ele alındığı takdirde süratle salim bir 
neticeye varılabilir.) 

Türk işçilerinin sosyal ihtiyaçları karşılan
sın diye Alman Devleti bütçesinden büyük 
paralar veriyor bu teşekküllere, işçilere yardım
cı olun diye, onlar da komünizm kursu açan 
insanları getirmişler oraya. 

(Resmî görevlilerimizin Hükümete geniş bil
gi vermiş olacaklarını düşünerek bu teşkilâtla 
alâkalı mâruzâtımızı uzatmıyacağız. 

Sayın Başbakan; 
Türkiye aleyhine işliyen çeşitli cereyanlar 

ne gariptir ki Almanya'yı bir faaliyet merkezi 
haline getirmişlerdir) 

Çok hazin bir misal vereceğim, yalnız is
mini Sayın Bakana söyliyeceğim; Türk Devle
tini parçalamak istiyen bir emelin yolcusu olan 
bir adam işçi ataşesi olarak Almanya'nın bü
yük bir bölgesine tâyin edilmiştir arkadaşlar. 
Millî Emniyet takibe devam ediyor, o sat da ora
da ataşelik yapıyor. (A. P. sıralarından, Kim
miş, biz de öğrenelim» sesleri) 

Zevkânm mirsadı ibaretten temaşasmdadır, 
diyemiyeceğiz, zevkli bir şey yok arkadaşlar. 
Başbakana söyledim. 

(A. P. sıralarından, «Kimmiş o adam?» ses
leri) 

Şimdi arkadaşlar, alâkalı Bakan tahkikatını 
yapar. Benim şurada bir satın ismini söylemem
de bir fayda yok, yapar tahkikatını. Bana söy
lenen şeyler eğer hakikaten doğru ise, gerekli 
muameleyi yapar, ferahlatıcı neticeyi o zaman 
size söyler. 

(Komünizm dışında daha birtakım cereyan
ların Almanya'da Devletimiz aleyhine işledi
ğinden şüphesiz Hükümet de haberdardır. Ko
münist tahrikatı hakkında işittiğimiz birçok 
şeyleri teyideden müşahedelerimiz de olmuş
tur. Rusya, Makarios'u desteklediği zaman ona 
uyarak Makarios'u destekliyecek kadar alçal-

mış insanların Almanya'daki Türk solcuları 
arasında bulunduğunu güvenilir ağızlardan 
elemle dinledik,.) Meselâ Stutgart'da. 

BAŞKAN — Sayın Osman Bölükbaşı, öner
ge sahibi olarak 45 dakikalık müddetinizin dol
masına bir dakika kalmıştır. Ondan sonra da 
grupunuz adına söz sırası sizindir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Valla
hi müsaade edin, şunu bari bitireyim... 

BAŞKAN — O bir dakikadan sonra sözü
nüzü kesmeden 20 dakikalık kısma devam ede
bilirsiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi, 
bizim grupun hakkında kullandıracağınıza, Yü
ce Meclisin hamiyetine müracaat edin Sayın 
Başkan. 5 - 7 sayfalak bir kısım kaldı Yüce 
Meclisin hamiyetine sığınıyoruz. («Devam de
vam» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar; önerge sahibinin 
45 dakikalık müddeti dolmak üzeredir. «Hiç ol
mazsa şunu okumak için 15 dakikalık bir müd
det daha lütfediniz» diyorlar, öyle mi Sayın 
Bölükbaşı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 20 da
kika olsun da tam olsun. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi olarak 
konuşma müddetinin 20 dakika daha uzatılma
sını istiyor; kabul edenler lütfen işaret buyur
sun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bölükbaşı,. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — icmaı 

ümmet hâsıl oldu. 
(Bunların kim olduklarını ve neden yaptık

larını şayet Hükümet bugüne kadar öğrene-
momişse Almanya'daki vazifelilere vereceği ta
limatla kolaylıkla tesbit ettirebilir.) 

Benim Almanya'da edindiğim bilgi bu 
mevzularla uğraşan elemanlarımız orada mev
cuttur. 

(Talebe demeği adı altında komünist pro
pagandasına yataklık edenlerin mevcudiyetini 
anlamak için bunların çıkardıkları bâzı dergi
leri tetkik etmek kâfidir.) 

Türk komünistlerinin faal ve mütecaviz ol
dukları başlıca Alman şehirlerinden birinin de 
Stutgart olduğunu bize Münih'teyken söyle
mişler. (x) 

(x) Mut arıza içindeki hısımlar mjıhtıradan 
alınmıştır. 
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Zannederim o Stutgart'ı Sayın Çalışma Ba
kanımız da hatırlarlar. Hayli münasebetsiz 
hâdiseler yapmak istemişler, onu da orada 
hüzünle öğrendim, ama yapamadılar bize karşı 
nedense... Münih'te haber verdiler, tedbirli 
olun, dediler. Ben de güldüm, alâkalılara; 
«ben onların ağababaları ile mücadeleye alışmı
şım, ufaklarından korkmayın», dedim. 

Bu şehirde karşılaştığımız manzaralar ve 
teşhiste gecikmediğimiz tertipler ve bâzı vesi
kalar Münih'te söylenenlerin doğruluğunu or
taya koymuştur. 

Stutgart'ta Türkçe olarak yayınlanan 
«Yaprak» adlı Derginin 16 ncı sayısının 5 nci 
ve 6 ncı sayfalarında, bu derginin Stutgart 
Türk Öğrencileri Derneğinin resmî organı ol
duğu, Almanya Türk Öğrencileri Federasyonu 
ile Avrupa Türk Öğrencileri Federasyonunun 
bu dergiyi desteklediği, yalnız Stutgart'daki 
öğrenci ve işçilerin değil, Almanya'daki, hattâ 
Stokholm'den Paris'e, Londra'dan Ankara'ya 
kadar birçok Türk öğrenci ve emekçisinin 
bunu okuyup sevdiği ifade edilmektedir. 

Aynı nüshada, Türkiye'de komünizm pro-
pagadansından uzun yıllar hapis yatmış ko
münist olduklarını herkesin bildiği ve kendi
lerinin de inkâr «etmediği 'bâzı sicilli komü
nistlerin yazıları şeref sayfalarını işgal et
mektedir. Meselâ sayfa 17 deki yazı. 

Meşhur Hikmet Kıvılcım'm. Işığını Avru
pa'ya da tutuyor. 

(Sadece bu keyfiyet birtakım kisvelere bü
rünmeye çalışarak komünizm propagandası pe
şinde koşanları cürmümoıhüt halinde yakala
maya kanaatimizce kâfidir. 

Elimizde bulunan bu nüshadaki diğer ya
zıların muhteva ve üslupları ve yazanların Dev
letin meşhulü olmıyan hüviyetleri ve geçmiş 
faaliyetleri birlikte mütalâa edildiği takdirde 
vardığımız bu hükmün isabeti bir kere daha 
anlaşılır. 

Almanya ve Avrupa Türk Öğrenci federas
yonları böyle bir dergiyi iddia edildiği gibi 
resmen destekliyorlarsa durumun vahameti 
büsbütün artar.) Demek ki, Türk Devleti ken
dini tahribedecek insanları, fukaranın rızkın
dan keserek gönderdiği dövizlerle orada oku
tuyor. 

Bir hâtıramı nakledeyim; Düsseldorf şehrin
de Alman İşçi Federasyonu merkezini ziyaret 

I ettim. 7 milyon işçiyi idare ediyor. Çaylar 
falan içildikten sonra konuşuyoruz : «Kaç ki
şisiniz idare heyetinde dedim», Dokuz kişi. 
Yedimiz Sosyal Demokrat Partiye mensup, 
ikimiz Hiristiyan Demokrat Partiye.» «Nasıl 
dedim, particilik yapıyorum musunuz?», «Yok.» 
ded'ler. «Demek M, bizim Türkiye'ye göre siz 
mucize gerçekleştirdiniz.» dedim, 

I Sosyal Demokrat Parti mensuplarına sor
dum : «Siz sosyalist misiniz?», «Evet» dedi
ler. «E! Nasıl sosyalistsiniz? Devlet patron, va
tandaş ondan iş istiyen adam mı olsun diyor-

I sunuz?», «Yok...» dediler. «Bizim partinin prog
ramında çelik sanayii ile kömür sanayiinin 
Devletleştirilmesi vardır, lüzum görmedik onu 
da çıkardık. Biz sosyal adalet ve sosyal gü
venliği gerçek mânada memlekette tatbik ede
cek fikirler bakımından sosyalistiz, Devleti 
rakipsiz patron yapmak istiyen sosyalist de
ğiliz» dediler. Hayretle dinledim. 

I (Hükümetin elinde bütün bu yıkıcı faali
yetlerle alâkalı olarak daha geniş bilgiler 
olduğuna hiç şüphemiz yoktur. 

Bugünkü Çalışma Bakanımızın başkanlığı 
altında geçen sene Almanya'yı ziyaret eden 
heyete Almanya'daki işçilerimizin : «Burada 
ben komünistim» diye elini kolunu sallaya sal
laya dolaşanlar var, memlekette ihtilâl olacak
mış, ellerini kollarını sallayarak gideceklermiş, 
Hükümet gözünü açmalı,», dedikleri bu gezi in
tibalarıni dile getiren evvelce bahsettiğimiz 
rosmî kitabın 22 nci sayfasında yazılıdır. Bil
diğimiz bir husus varsa bütün bu faaliyetlere 
karşı bugüne kadar tesirli bir tedbir alınmamış 
olmasıdır. Bu husus , Almanya'daki bütün te
maslarımızdan bize hüzünle ifade edildi.) Yüre
ği yanan bâzı vazifliler var ama ne yapsın, 
«Bu bir Hükümet işidir, bizim şahsi inisiyati
fimizle bu derde deva olunmaz.» diyorlar. 

(Vatan dışında Türk Milleti aleyhine fesat 
yuvaları kuranlara ve at oynatanlara karşı şü
mullü ve tesirli tedbirler alınmasını Hükümet
ten ısrarla talep ve rica ediyoruz. 

Alınacak tedbirlerin başında komünistlerin 
sömürdükleri ıstırap konularına ortadan kaldır
mak, içşilerimizin bugüne ve yarına ait sorun
ları üzerine ciddiyetle eğilip hal çareleri bul
mak, endişelerini gidermek, yıkıcı propaganda-

I lara karşı onları manen desteklemek ve teçhiz 

»35 — 
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etmek gelmektedir. Bir kelime ile işçilerimize 
gerçek mânada sahip çıkılmalıdır.) 

Ben şahsan, komünist propagandası yapan 
bir adaman hareketini kanun suç saymış, içeri 
götürürüm. Ama ona yakın propaganda yapan
ların. hareketlerinden hiç endişe etmem arkdaş-
lar. Eğer fikrim onun fikrinden üstünse fikirle 
ezerim. Tenkidlerinde haklı nokta varsa ovnv 
istismarına, sömürmesine imkân veren ıstırapla
ra. ortadan kaldırırım, o da kullanacak silâh 
bulamaz. Holânda'da komünizm serbest; bir 
tane mi, iki tane mi mebus var. Fransa'da Ko
münist Partisi geriliyor. Demek ki adamlara 
devlet öyle şeyler sağlamış ki artık komünistin 
hayalî propagandalara kaplmak ihtiyacını his-
setmiyecek insanlar o memleketin hâkim unsur
ları oluyor. 

(Alınacak tedbirler konusunda, milliyetçi ve 
hürriyetçi, partilerin elbirliği etmeleri ve sürat
le sonuca varmaları kanaatimizce zaruridir. Bu 
meseleler formalite çarklan arasında daha faz
la ihmal edilmemelidir. 

Hükümet, bu konuda muhalefet partileriyle 
işbirliği aradığı takdirde, Millet Partisi kendi
sine düşeni tam. bir ciddiyet ve samimiyetle ya
pacaktır. 

Hükümet bir liderler toplantısı yapmayı uy
gun bulursa, bu toplantıda daha geniş izahat. 
vermeye hazır olacağız. 

Sayın Başbakan; işçilerimizin yarınına ait 
en büyük endişe konuları birpim yurda döndük
leri zaman işsiz kalmaları, ihtimalidir. 

Kanaatimizce isçi sorunlarının en hayati 
noktası da budur. Birkaç yıl Avrupa'da yaşa
mış hem kendisini ve hem de Türkiye'de bıraktı
ğı. ailesini rahatça yaşatmış, medeni imkânları 
görmüş, bunun tadını tatmış, devletin, insan
ların refah ve güvenliği uğrunda ne gibi ted
birler alması icabettiğini kavramış ve kendi 
memleketindeki, şartlarla bunlara hüzünle kıyas
lamış olan bir Türk işçisi, kabul etmek lâzım
dır ki. birkaç sene evvel köyünden çıkan eski 
Ahmet ve Mehmet olmak hüviyetinden uzaklaş
mıştır. O, bugün içinde bulunduğu şartları 
ve elde ettiği imkânları kaybettiği takdirde, 
isyan ve inkisar duyguları ile dolacak, memle
ket ve hattâ kendisi için tehlikeli bir unsur ola
bilecektir. 

Sayılan', yüzbinleri bulan böyle bir gayri-
memnunlar ordusunun Türkiye'de meydana gel

mesinin sosyal ve ekonomik sarsıntılarım ve ih-
tilâtların?. endişe ile ve hattâ dehşetle düşünme
mek mümkün değildir. , 

Bütür. bunlar nazara alınarak, böyle bir gay-
rimemnunlar ordusunun meydana gelmemesi 
ve Avuapa'dan dönecek Türk işçierinin yapıcı ve 
yaratıcı bir topluluk olması için gerekli ted
birler daha bugünden alınmalı ve hariçteki işçi
ler meselesi, umumi meseleler çerçevesi dışındaı 
özel bir al^ka ve tedbire lâyık bir sorum olarak 
görülmelidir. 

Kanaatimizce birgün yurda dönecek işçileri
mizin issiz kalmamaları konusu, umumi istih
dam politikasının dışında özel bir politikanın, 
tedbirler manzumesinin konusu olmalıdır.) 

Avrupayı görmemiş Türkiye'deki bir insa
nın işsiz kalması halinde onun ruhundaki fır
tınaların cemiyete vereceği zararla, Avrupayı 
görüp oradaki refahı tatmış bir insanın ruhun
daki fırtınaların bu cemiyete, bu rejime vere
ceği zarar hiçbir zaman mukayese edilemez. 
Büyük zararın üzerine gitmek lâzım. 

(Hükümetin bu konuda ne düşündüğünü ve 
ne gibi tedbirler aldığını bilmemekteyiz. 

Bu meselenin ele alındığı veya alınacağı 
ayıklandığı, takdirde hariçteki işçilerimiz 
bundan, büyük ferahlık duyacaklar ve bir 
endişenin kâbusundan kurtulacaklardır. 

Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın 
derler. Yokluktan varlığa yükselen adam için 
mesele yok, ama, varlıktan yokluğa düşen için.. 
ölümden beterdir arkadaşlar. 

(Hariçteki işçilerimizin yurda dönmeleri ha
linde issiz kalmamaları için özel bir politika ta-
kibedilmesi kanaatimizce zararlı bir tefrik ve 
imtiyaz değil, sadece büyük millî menfaatleri 
koruyan bir basiret politikası olacaktır. 

Birkaç gün evvelki Resmî Gazetede yayınla
nan; yabancı memleketlerde çalışan Türk işçi
leri ile eş ve çocuklarının, sosyal, ekonomik, 
kültürel ve diğer çeşitli ihtiyaçlarının zaruret 
halinde karşılanmasına ilişkin yönetmelikte yer 
alan hükümler, hariç teki işçiler konusunun bir 
özellik taşıdığı gerçeğini Hükümetin de prensi-
bolarak kabul ettiğini göstermektedir.) 

Bu yönetmelik 29 Ağustos 1967 tarihli muh
tıramdan bir iki gün evveldi, memnuniyetimi 
burada beyan ediyorum. Maalesef işittiğime gö
re tatbik edilememiş, hani eskiyen elbiseyi ters 
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yüz yaparlar, 3 Nisan günü de aynı yönetmelik 
ters yüz yapılmış, bir, iki ufak değişiklikle ye
niden neşredilmiş, gazetelerde; Avrupa'daki iş
çilerimize menfaatler sağlanıyor diye başlıklar 
atılıyor. 

Birkaç gün evvelki Resmî Gazetede yayınla
nan, yani 29 Ağustos 1967 tarihinde, yabancı 
memleketlerde çalışan Türk işçileriyle eş ve ço
cuklarının sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer 
çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin yö
netmelikte yer alan hükümler, hariçteki işçiler 
konusunun bir özellik taşıdığı gerçeğini Hükü
metin de prensibolarak kabul ettiğini göster
mektedir. 

(Bu itibarla hariçteki işçilerimize, bir gün 
yurda döndükleri zaman iş imkânları sağlama 
konusunun umumî istihdam politikası dışın
da ele alınması yolundaki görüşümüzü, Hükü
met de kabulü mümkün olmıyan bir imtiyaz te
lâkki edemiyecektir. 

Sayın Başbakan; hariçteki işçilerimizin ya
rınlarının teminat altına alınması meselesi ile 
yakından ilgili bulunan önemli bir konuyu tak
dirlerinize arz etmek istiyorum.) 

Arkadaşlar, bu konuyu bütün toplantılarda 
oya vaz'ettim, bütün toplantılarda resmî tem
silciler önünde işçiler ittifakla kabul ettiler; 
«Böyle olursa buralarda bekliyen yüz milyonla
rımızı Türkiye'ye akıtmaya hazırız» dediler. 

(Hariçteki işçilerimiz, biriktirdiği paraların 
hem yurt kalkınmasında hem de kendi yarınla
rının teminat altına alınmasında kullanılması 
hususuna büyük bir önem atfetmektedirler. 

Kendilerine güven verecek, sermayelerini 
bir araya getirecek teşebbüsün Hükümetten 
gelmesini istemektedirler. 

Bugüne kadar işçi tasarruflariyle şirketler 
kurmak konusunda girişilen teşebbüsler isteni
len neticeyi vermemiş, büyük işçi kütlesinin iti
mat ve iştirakini sağlayamamıştır. 

Birbirlerini tanımıyan yüzbinlerce işçinin 
aralarından harekete geçen şu veya bu şahısla
ra güvenerek paralarını girişilen teşebbüslere 
emniyet ve huzur içinde yatırımları beklene
mezdi. 

Güvendiğin bir adam olur, senetsiz 10 bin-
lira verirsin, tanımadığın bir adama 50 lirayı 
vermezsin. 

(Nitekim yekûnu yüz milyonlarca lirayı bu
lan işçi tasarruflarından bu gibi teşebbüslere 

akan miktar hiç denecek bir mesabededir. Bu
nun sebebi işçilerin bu teşebbüsleri ciddiye al
mamaları ve neticesine güvenle bakmamaları
dır. 

Müşahede ve kanaatimiz budur. Bu kanati-
mizi Avrupa'daki işçilerimiz de tamamiyle pay
laşmaktadırlar. 

işçilerimiz, Hükümetimizin ortaya çıkarak, 
güven ve teminat vererek bu işi ele almasını ve 
tasarruflarının yatırımlarda kullanılması işinin 
Hükümet tarafından organize edilmesini ısrarla 
istemektedir. 

Hükümetimiz ister ortak olmak suretiyle, is
ter başka yollarla işçilere güven verecek teşeb
büslere giriştiği takdirde, işçilerimizin tasarruf
larından büyük sermayeler toplanacağı ve hat
tâ bu hareketin işçi tasarrufunu artıracağı, fay
dasız konularda döviz israfını önliyeceği, Avru
pa'da yaptığımız toplantılarda işçilerimizce it
tifakla benimsenen bir kanaat olmuştur. 

Bu husus yani işçi tasarruflarının yurt kal
kınmasında ve onların yarınlarının teminat al
tına alınmasında kullanılması hususunun Hükü
metçe organize edilmesi görüşü yaptığımız top
lantılarda oylanmış ve işçilerimiz tarafından it
tifakla ve büyük tezahüratle kabul edilmiştir.) 

Arkadaşlar, bu öyle bir sosyal tedbirdir ki, 
bugün özel teşebbüsü, özel sermayeyi temel 
prensibolarak muhafaza eden memleketler bile 
sosyal kaynaşmalar karşısında kapitalizmi yu
muşatmışlar, onu halk kapitalizmi haline getir
mişler. Üç, beş ailenin yararına işliyen bir ka
pitalizmi reddetmişler, yüzbinlerce insanın ta
sarrufu ölçüsünde ortak olduğu, patron olduğu 
şirketler kurulmasına ön ayak olmuşlardır. 
Kendisi patron olan bir işçi kesin bir zaruret 
olmadıkça greve gitmez. Norveç'te gitmiyor ba
lanız. Türkiye'de de özel teşebbüs deyince akla 
üç - beş yüz insan, aile gelmemeli, herkesin 
tasarrufu nisbetinde katılacağı yüzbinleri içine 
alan büyük şirketler gelmelidir. Zaten bu yapı
lırsa komprador edebiyatı da ortadan kalkar, 
ırgatlarım, analarım, babalarım, lâfı da ortadan 
kalkar; lüzum kalmaz, ama bir memleketin 
kaymağını bir avuç inpan yer de, geri tarafta 
talihine lanet okuyarak bir tarafta somurtursa 
bu cemiyette düzen de olmaz, huzur da olmaz; 
bin tane kanun çıkarsak da sosyal kaynaşmala
rı önliyemeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi halk 
kapitalizmine, halkı patron yapacak sisteme 
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gitmek lâzımdır. Bunu, kendileri bir araya gel
sinler, yapsınlar, işte biz de plânı da okuduk; 
işçiler böyle şeyler isterlerse Devlet kurumları 
proje seçimlerinde ve sairede onlara yardımcı 
olacakmış. Olmaz arkadaşlar. Çıkacak Devlet 
baba ortaya; şu milyarlık tesisi kuruyorum, bu
nun yarısına yahut yüzde kırkına hariçteki iş
çileri ortak edeceğim; buyurun işçiler, paranı
zı yatırınız, size teminat da veriyorum. Üç sene, 
dört sene kâr % 6 nın altına düşerse ben size 
en az % 7 kâr vereceğim, diyecek, böyle bir 
teminat verdi mi arkadaşlar; inanınız milyar
lar bu memlekete akacaktır ve adam yarınını te
minat altına almak için, nasıl olsa çarçur ola
caktır diye harcadığı parayı harcamıyacak, 
memleketin kalkınmasına ve kendi istikbaline 
yatıracaktır. Ben, Türkiye'deki işçiler için bunu 
yapamaz Hükümet, demiyorum, imkân bulduğu 
ölçüde onlar için de yapsın. Bütün vatandaşlar 
için yapsın, ama birkaç yüz tane insanın her 
şeye hâkim olduğu bir memlekettir Türkiye, 
kompradorlar memleketidir, diye alabildiğine 
davul dövenlerin sesini kesecek şu tedbirleri al
sın. Sturtgard'da kompradorlar, vurguncular di
ye başladılar, ayağa kalktım; «Oğlum, beni ta
nıyor musun?» dedim, tanıyorum,» «Ben kom
prador muyum?» «Hâşa» dedi. «Ben hırsız mı
yım?,» «Hâşa efendim». Bunu söyliyen en ko
yu komünist olanı. Demek ki, tedbirli. Hayır, 
başka türlü söyliyemez, çünkü başka türlü söy
lemek mümkün değil. Söylediği zaman bunun 
en ufak bir delilini vermek lâzım. Sonra onun 
karşısında da şerefli bir geçmiş vardır, o geç
mişe şahidolan binlerce Türk işçisi vardır. Yani 
memleketi yıkmak için tahrikler almış, yürü
müş. Memleketi yıkmak için tahrikler almış yü
rümüş de biz de ihmalimiz ile tedbirsizliğimiz 
ile o tahrikçilerin eline silâh vermiyor muyuz? 
Veriyoruz arkadaşlar. Sen verirsen söylerler. 
Ben şahsan icra mevkiinde olsam da işimi doğ
ru, dürüst yapsam, her tedbiri alsam; şurada 
falan partiden bir mebus çıkıp da komprador 
edebiyatı yapacakmış, çıkar yerin dibine soka
rım. «Ne ise söyle» derim, ama ihmalim ile, ted
birsizliğim ile birçok kötülüklere, ıstıraplara 
sebeboluyorsam elin oğlunun ağzını tutmaya 
kanun yetmez. (A. P. sıralarından «Elin oğlu 
tâbirini iyi buldun» sesleri) 

Yani insanın kendi dışında olana elin oğlu 
derler, o mânada söyledim. Yoksa, hepimiz 

Türkün oğluyuz da, Ahmet ile Mehmet'in oğlu 
bahis mevzuu olunca biri diğerine nazaran elin 
oğlu. 

Merak etmeyin, bir kader şuurumuz vardır 
ki, ondan emin olun; bu gemi batarsa beraber 
batacağız. Yalnız batırmamaya çalışıyoruz. Siz 
de şu inadı bırakıp da batırma istikametinde 
gitmekten vazgeçin. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Bize de 
vuruyorsun Sayın Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Geçen
lerde Sayın Millî Savunma Bakanı ile bir ziya
fette karşılaştık. «Bölükbaşı, kisbeti giydin» 
dedi. «Yavaş, yavaş mindere çıkıyorum» dedim; 
«ama, hakettiğimiz kadar vur, fazlasını vurma» 
dedi. «Hakettiğiniz kadar vurmaya benim öm
rüm yetmez, bu itibarla fazlası söz konusu ol
maz» dedim. (Muhalefet sıralarından gülüşme
ler) 

öyle söyler değil mi şair; «Nasıl methetmi-
yeyim huplar hasmı; yazarken vasfını kalem 
kan ağlar» Siyasetin huplar hası da Adalet Par
tisi. Söyle, söyle bitmez yaptığı işler. (A. P. sı
ralarından «Onlar hakkında da söyle» sesleri) 

Canım, onlar hakkında söylediğim ciltler tu
tar, geri mi aldım zannediyorsunuz? Eski Mec
liste de böyle idi. Bu tarafa vurdum mu, susar
lardı, bu taraf aşka gelirdi. Bazen de bu tarafa 
ufak vururdum, nasıl olsa komşu hatırı var, 
muhalefetteyiz, döner derdim ki, Halkçılara; 
«kusura bakmayın ara sıra da bunları sevindir
mek lâzım.» 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, bir dakikanız 
kaldı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Aman 
Beyefendi, birkaç sayfa,.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmalarla siz on 
dakikayı böyle kaybettiniz. Gerçi tatlı oluyor, 
ama yeniden Meclisten mehil istemek mecburi
yetinde kalacağız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Rica 
ederim, bu seçmenin oyu mudur ki, Millî Baki
ye Kanununu kaldırıp elimden alsınlar. Beş da
kika daha verirler. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Onu Yüce Meclis bilir efen
dim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İşte 
ona güveniyorum bendeniz. 

BAŞKAN — Bir dakika sonra önerge sahi
bi olarak sözünüzü keseceğim. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu şekil
de yapılacak yatırımlarda, Avrupa'da çalışan iş
çilerimizin bilhassa kalifiye olanlarından, çalış
tıkları iş kollarında istifade imkânı da aranma
lıdır. 

Hükümet bu meseleyi geniş ölçüde tetkik et
tirip bir plâna bağlamak ve ona göre harekete 
geçmek imkânına sahiptir. Bu itibarla, biz, bu
rada bâzı prensipleri ve işçilerimizin, tarafı
mızdan savunulmasını istedikleri temennilerini 
ifade etmekle yetineceğiz. 

Sayın Başbakan! Biraz evvel temas ettiğimiz 
yönetmeliğin derpiş ettiği çeşitli yardımlardan 
bugüne kadar tamamen mahrum bulunan ve ıs
tırap çeken işçilerimizin, kabul edilen yeni esas
larla ıstırapları ortadan kalkmasa bile biraz ha
fiflemiş olacaktır. 

Böyle bir adımın atılmış olmasını, işbu muh
tıramızda işçilerimiz ve milletimiz hayrına alın
masını istediğimiz tedbirlerin alınacağına ve ku
rulmasını istediğimiz teşkilâtın kurulacağına 
bir işaret saymaktayız ve bu hayırlı işaretten 
büyük memnuniyet duymaktayız.) Maalesef ha
yırlı işaret, doğan batan yıldız gibi olmuş, hiç 
tatbik edilmemiş. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, 45 dakikaya 
ilâveten Yüce Meclisin verdiği 20 dakika da bit
miştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Valla
hi tam 2,5 sayfa var. isterlerse okumıyayım. 

BAŞKAN — Bu sebeple sözünüzü kesmeye 
mecburum. 

İkinci konuşma... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Peki 

peki Bize gelince bu adaletçiler analık eliyle 
veriyorlar. 

BAŞKAN — Efendim? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Diyo
rum ki; «bize gelince adaletçiler müddeti ana
lık eliyle veriyorlar.» Müsaade buyurursanız 
şunu okuyayım. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Siz de 
biraz kendi kesenizden yiyin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ha, 
müsaade buyurursan, bu seyahatler kendi kese
mizden oldu, merak etme. Çoluğun çocuğun rız
kından gitti, ne Hükümetten, ne Meclisten, ne 
de partiden... . 

BAŞKAN — Efendim, ikinci konuşmanız 
olan, grupunuz adına olan 20 dakikalık konuş
maya başlıyorsunuz. 

Buyurun. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA

ŞI (Ankara) — Peki. 
(... Sayın Başbakan! Millî menfaatlerimiz 

ve hariçteki temsilciliklerimizle alâkalı olarak 
bu seyahatimizde edindiğimiz bâzı intibaları ve 
bunlarla ilgili temennilerimizi ifade etmekten 
kendmizi menedemiyeceğiz. 

Bilhassa Almanya'daki incelemelerimiz esna
sında oradaki temsilcilerimizden yakın ilgi ve 
yardım gördüğümüzü ve bundan dolayı kendi
lerine müteşekkir olduğumuzu ifade etmeyi bir 
kadirşinaslık vazifesi sayarım. Hariçteki bütün 
temsilcilerimizin, millî ve teşriî vazife gören 
kimselere karşı daima böyle ilgi ve yardım gös
termelerini temenni ederiz. Hükümetten, bu ru
hu dış teşkilâtımıza telkin etmesini önemle rica 
ederiz. 

Sayın Başbakan! Hariçteki temsilcilerimiz 
büro işleriyle ve kırtasiyecilikle ömür tükete
cek yerde, Türkiye'nin itibarını artıracak, millî 
menfaatlere büyük hizmet teşkil edecek ciddî 
ve önemli işlerle meşgul olmalı ve hariçteki va
tandaşlarımızla daha yakından alâkadar olacak 
imkânlara kavuşturulmalı ve böyle bir ruh ve 
zihniyet içine sokulmalıdırlar. 

Bilhassa işçilerimizin bulundukları yerleri 
sık sık ziyaret ve onlarla toplantılar tertibet-
meleri, onların dertleriyle bu şekilde meşgul ol
maları ve moral takviyesinde bulunmaları sağ
lanmalıdır. Bu istikametteki davranışlar şahsi 
faziletlere bağlı hareketler olmaktan çıkmalı, 
Türk Hariciyesine hâkim bir Devlet prensibi 
haline gelmelidir. Hükümetin bunu sağlıyacak 
tedbir ve telkinlere başvuracağını ve bâzı yer
lerde rasladığımız lâkaydi ve atalet havasını 
dağıtacağını ümidetmekteyiz. 

Sayın Başbakan; mâruzâtımıza nihayet ver
meden evvel Bulgaristan Türkleri ile alâkalı 
bâzı müşahedelerimizi millî hassasiyetinize sun
mayı da bir görev saymaktayız. 

Buralarda Bulgarların, kendi vatandaşları 
olan bir milyona yakın Türke karşı takibettik-
leri politika, kısa zamanda Türklüğü imha po
litikası olarak vasıflandırılabilir. 

Her türlü insani ölçülerin dışındadır. Bütün 
resmî iddialara rağmen, Bulgaristan Türkleri 
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vatandaş muamelesi görmemekte, Bulgarlardan 
çok düşük ücretlerle en ağır işlerde çalıştırıl
makta, dinî ve millî varlıklarını koruma ve ih
tiyaçlarını karşılama imkânından mahrum bu
lunmaktadırlar. 

Camileri yıkılmakta, işsiz ve aç bırakılma 
tehdidi altında Türkler Bulgar ismi almaya zor
lanmakta, böylece mânevi bir imha siyasetine 
tabi tutulmaktadırlar. 

Göstermelik olarak bırakılan bâzı camilere 
gidenler de polisin takip ve baskısına mâruz 
bırakılmaktadırlar. 

Bu şartlar altında yaşıyan Türkler, etrafı 
kollıyarak, korka korka bize ve arkadaşlarımı
za durumlarını ifade eden şu acıklı sözleri söy
lemişlerdir: «Bizi bunların elinden kurtarınız. 
Bizi Anavatana alınız. Buradaki hayatımız bir 
cehennem hayatıdır. Artık dayanamıyoruz. İm
kân bulsak Türkiye'ye kaçacağız. Bizlere iş 
vermemek tehdidi ile Bulgar isimleri almaya 
zorluyorlar. Camilerimizi yıkıyorlar. Dinî ve 
millî ihtiyaçlarımızı karşılıyacak teşkilâtımız 
yoktur. Bulgarların aldığı yevmiyeden çok dü
şük yevmiye ile ağır işlerde çalıştırılıyoruz. Se
falet içindeyiz, eti bayramdan bayrama görüyo
ruz.» 

Bir Bulgar şehrinde Türklerle sakin bir 
semtte pis ve küçük odalarda beşer, altışar in
sanın yattığını, bakılmıyan hasta insanların fer
yatlarından durulmadığını heyetimize dâhil iki 
milletvekili ve gazeteci arkadaşımız bizzat mü
şahede etmişlerdir. 

Filibe şehrinde arkadaşlar vallahi onların 
hayatiyle bizim Altındağ'dakilerin hayatını mu
kayese ederseniz, ben Altındağ'dakilerin hayatı
nı pek fazla parlak bulmam ama, onlara nisbet-
le rahat hayat. Bunu biliniz arkadaşlar. 

Komünist; «beynelmilelciyim» der ama, öy
lesine milliyetçi ki, Rus komünisti Moskoftur, 
Bulgar komünisi Bulgardır arkadaşlar, bunu bi
lelim. Ben bunu Bulgarya seyahatimde söyle
dim: «Dost olmamızın bir yolu var; Süleyman 
Demirel size ilânı aşk etse, siz Türklere iyi mu
amele yapmadıkça Türk Milletini size dost yap
maya o da muktedir değildir, buna göre hare
ketinizi ayarlayın.» 

Hiçbir hükümet sathî birtakım münasebet
lerle, kadeh kaldırmalarla; oradaki Türkler in
lerken Türk Milletini Bulgar Milletine samimî 
dost yapamaz. 
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Bulgaristan Türklerine bu insanlık dışı mu
ameleler yapılırken, Türkiye ve Bulgaristan'ın 
dostluğundan bahsetmek ve Bulgarların resmî 
Türk şahsiyetlerine söylediklerine inanmak şüp
hesiz mümkün değildir. Bulgaristan Türklerine 
yapılan bu insanlık dışı baskılar ortadan kalk
madıkça Türk Milleti, Bulgar Milletine dost 
gözü ile bakamaz. İki devlet arasındaki münase
betler, yalnız hükümetlere inhisar eden, millet
lerce paylaşılmıyan suni münasebetler olmaktan 
öteye gidemez. 

Milletimizin, yüzbin Kıbrıs Türkü mevzuun
daki büyük hassasiyetini bilen Hükümetimiz; 
biı milyon Bulgaristan Türküne karşı takibedi-
len bıı imha ve baskı politikasına karşı öyle 
ümidediyoruz ki, lakayt kalmıyacak ve gerekli 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

Sayın Başbakan, alacağınızı beklediğimiz 
hayırlı kararlardan bizi de haberdar etmeniz 
ricasiyle mâruzâtımıza son verir, iyi dilekleri
mizi ve saygılarımızı sunarız. 

Millet Partisi Genel Başkanı 
Ankara Milletvekili 
Osman Bölükbaşı. 

Arkadaşlar, Afrika'da henüz devlet olacak 
bir hüviyete kavuşmıyan insanların yasını tu
tanlar vardır burada, fakat dünyada inim inim 
inliyen büyük bir Türk âlemi vardır, ondan hiç 
bahsedilmiyor arkadaşlar. 

Münih'te Liberti Radyosundan dünyadaki 
esir Türklere şu mesajı göndermiş: «Bir gün 
hürriyetinize kavuşup ağabeyi Türkiye'nin et
rafında birer devlet olarak tarih sahnesinde yer 
aldığınızı görmeden ölürsem gözüm açık gide
cek.» (Alkışlar) Bunu Başvekile söyledim. 
«Ruslar kızacak ama varsın kızsınlar» dedim. 

Esir Türklerin mümessilleri bir ziyafet ver
diler, nasıl dövüne dövüne ağladılar tasavvur 
edemezsiniz ve Türkiye'nin kendileriyle alâka
dar olmadığından bahsettikleri zaman - Çalış
ma Ataşemiz de oradaydı - dedim ki, «hiçbir 
Türk Hükümeti Osman Bölükbaşı'ndan farklı 
düşünmez. Ama bâzı siyasi icaplar belki sizi 
tatmin edecek hareketlere mani oluyor. Bilin 
ki, her hükümetin, her Türkün kalbi benim gi
bidir.» Hükümeti veya şu partiyi, bu partiyi 
kötülemedim. Evet, «Turanı zaptedelim» demi
yoruz, ama müsaade bryurursanız hürriyetten, 
insanlıktan, özgürlükten bahsedenler şu özgür
lükten, hürriyetten nasibi olmıyan Baku sokak-
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larmda gazetecileri bir tarafa çekip de; «ne za
man kurtaracaksınız bizi?» diyen insanlara da 
ıstırap çektirmekten vazgeçsinler. Kendileri ne 
kadar milliyetçi ise müsaade etsinler biz de o 
kadar milliyetçi olalım. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Hükümete verdiğim 
ikinci muhtırayı okumaya imkân yok. ikinci 
muhtıra; bu temel sorunların dışında kalan, Sa
yın Çalışma Bakanımızın seyahatinde tesbit edi
len veya edilmiyen bâzı önemli konuları ihtiva 
etmektedir. Diğerleri ile vakitlerini almak iste
dim, orada da tercümanlık müessesesini ele al
dık. Büyük bir ıstırap konusu; başıboş, Devle
tin ilgisi, kontrolü, hiçbir şeyi yok, işçiler ıstı
rap çekmektedir. Tercümanlık konusu ele alın
malı, tercümanlar işverenden ekmek bekliyen 
insan olarak, işçilerimizin aleyhine çalışan adam
lar olmaktan çıkarılmalı. Türk Hükümeti ter
cümanları yetiştirecek kurslar açmalı, ancak 
hükümetlerle ve işyerleriyle anlaşılarak Türk 
Hükümetinin vesikasını haiz olanlar tercüman 
olarak istihdam edilmeli ve bunların ücretleri 
de ya Hükümetimiz tarafından ödenmeli, yahut 
işverenlerin tesirinden mâsun Almanya'daki 
birtakım hayır teşekkülleri var, onlardan öden
melidir. Bu yapılmadığı takdirde tercümanların 
elinde Türk işçisi inim inim inlemeye devam 
edecektir. 

Gümrüklerden şikâyetleri var, döviz konu
sunda şikâyetleri var. Dediler ki, «hiç olmazsa 
3 liraya çıkarın da mecbur olmıyalım burada 
310 kuruşa, 305 kuruşa satmaya. Bizi malımızı 
hırsızı, vatanımıza kötülük yapan adam haline 
getirmeyin.» 

Sayın Çalışma Bakanımıza da her halde bun
lar söylenmiş; cevabı ne bilir misiniz devletimi
zin? Bir kitap neşretmişler, «efendim, Türk pa
rasının değerine tesir edeceğinden nâşi, dövizin 
kuru artırılamaz.» Anlaşılan bunun hatalı oldu
ğunu sonradan anlamışlar, yeni öğrendim, 
4 Mart tarihli bir kararname ile mark üç liraya, 
dolar da 12 liraya çıkarılmış, hiç olmazsa kısmî 
bir zam yapılmak suretiyle işçilerimiz himaye 
edilmiştir. 

Gümrüklerden şikâyetleri var... Çocuk para
sı alacak işçiler arkadaşlar. Alman Devleti 
Türkün buradaki çocuğuna bakmayı kendi sos
yal huzuru için zaruri görüyor, o kesesinden 
veriyor, işverenler vermiyor. Vesika istiyorlar 

Türkiye'den, İşçi Bulma Kurumu tavassut edi
yor. «Kaç çocuğu var?» İşte altı ayda, bir sene
de bir cevap verilecek. Arkadaşlar, 17 ayda ce
vap gelmiyor, 15 ayda cevap gelmiyor. Konso
loslar dediler M, «bize şikâyet oldu, biz yazdık, 
biz de aylardan beri cevap alamadık.» Adam, 
düşününüz ki, memleketine dönecek, bir iki ayı 
kalmış, çocuk parası alacak, 15 aydan beri bek
liyor. Eh, gelmiyor, gelmiyor, bu gelmiyecek 
dedi mi, adam Türkiye'ye dönüyor, Türkiye'ye 
gelecek olan o dövizler Almanya'nın kasasında 
kalıyor. 

Sayılmıyacak kadar çok dertleri var. Bizim 
çocukluğumuzda şöyle bir tekerleme vardı: 
Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, bu 
dert yazmakla bitmez. Hariçteki Türk işçileri
nin, dolayısiyle Türk Milletinin bu konudaki 
derdi sayılmıyacak kadar büyüktür arkadaş
lar. v^j 

Ne yapmış Hükümetimiz? Şimdi ona geliyo
rum. ] 

1967 senesinin 8 Mayısında bir kanun kabul 
edilmiş, Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanununa 
ek bir kanun. Bu kanunun metni de var, ama 
vakit yok. Ne ise müsamahanıza güveniyorum. 

Efendim, bir de kadro... Üç çalışma müşa
virliği ihdas edilecekmiş. Zaten çalışma müşa
virliği var. Yalnız Çalışma Bakanlığının kadro
su müsait değilmiş de kanunu müsait, zan
nederim, Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlı
ğının kadrolarından istifade edilerek sümmete-
darik birşey yapılmış. Hele bunun içinde, bu
lunduğu memleketin lisanını bilmiyen, işçi işle
ri ile hiç meşgul olmamış olan, eş dost, yaran 
demiyeceğim ama, bu işi pek göremiyecek in
sanlar da var. Ondan sonra, efendim işte 14 ta
ne mi 15 tane mi çalışma ataşesi demişler. Za
ten bunların bir kısmı orada. Bir de sosyal yar
dımcı diye 20 kişi ilâve etmişler. Bunlar da işçi 
meselelerinden anlıyan, kapı kapı dolaşacak, 
onlara yardım edecek insanlar. Bir de 11 tane 
yabancı memleketlerde sosyal yardımcı. Bunlar 
da ilahiyat Fakültesi ve Yüksek islâm Enstitü
sü mezunu, yani din adamı. Benim, konsolos
luklarda büro memuru gibi oturduklarını gör
düğün, «harcırahımız yok, çoluğumuzun, ço
cuğumuzun rızkından fedakârlık yapabildiğimiz 
ölçüde vazife görüyoruz» diyen insanlar. Ondan 
sonra, bu teşkilâtın emrinde de insanı memnun 
edecek bâzı şeyler var; sekizinci madde: Çalışma 
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müşavirlikleri ile Çalışma ataşelikleri hizmetin 
özelliği itibariyle müşavirliğin ve ataşeliğin ih
tiyaç duyacağı Türk ve yabancı uyruklu dok
tor, avukat, uzman, mahallî kâtip, mütercim, 
daktilo ve hademe gibi personeli sözleşmeli ola
rak çalıştırmaya yetkilidir. 

Bugüne kadar arkadaşlar bu konuda, aldı
ğım habere göre, birtek tâyin yapılmamıştır. 
Yine bürolarda bekliyen çalışma ataşeleri, sağa 
sola arasıra koşan, kifayetsiz bir teşkilât, ne 
hukukî işleri halledecek yetkisi var, ne malî 
ne gümrük işini, ve saire. Meseleler olduğu gi
bi duruyor. Zannederim bu kanun çıktıktan 
sonra da birkaç tane din adamı tâyin etmişler. 
Ondan bu tarafa da bir şey yapılmamış. 

1967 senesinde, üç gün evvel ters yüz edi
len elbise gibi neşredilen yönetmelikte Türk iş
çilerine, eşlerine, çocuklarına... Yani ters yüz 
edilen elbise dediğim; fazla bir değişiklik yok, 
ufak tefek bir değişiklik demek istiyorum. Bir 
yönetmelik, bu yönetmeliğin tatbiki için, eğer 
yanlış öğrenmemişsem geçen sene, yönetmelik 
Ağustos'ta neşredildiği için malî yıl için 20 bin 
lira bir tahsisat kabul edilmiş, o da kullanılma
mış arkadaşlar. Şimdi de bu dediğim büyük teş
kilâtı kurmak için harekete geçirilmemiş, zaten 
konan tahsisat da şu dediğim büroların kurul
ması için, elimdeki Bütçe Kanununa göre bir 
milyon elli bin lira civarındadır. Bu, tedbir de
ğildir arkadaşlarım. 

İktisadi sahada işçilerin tasarruflarını yatı
rımlara yönelteceğiz... Ne yapacaklarmış? On
lar «biraraya gelip bir fabrika kurmak istiyo
ruz, bir proje» derlerse, Devlet teşkilâtı proje 
mroje seçiminde yardımcı olacakmış. Olmaz 
böyle arkadaşlarım. Devlet baba ortaya çıkıp, 
«bana güven» demelidir. Ya ortak olmalı, ya te
minat vermeli,. Başka türlü, aldana aldana ıstı
rap çekmiş olan Anadolu köylüsü ortaya çıkıp 
da üç kişinin, «falan yerde dernek kurduk» de
mesine aldanıp da götürüp parasını kolay kolay 
oraya veremez arkadaşlarım. 

îşte arkadaşlar, zamanın müsaadesi nisbetin-
de bâzı meseleleri dile getirdik. 

Kaç dakikamız kaldı Sayın Reis Bey? 

BAŞKAN — Efendim, yedi dakikanız var, 
18 i 12 geçe müddetiniz doluyor. (A. P. sırala
rından «geçti, geçti» sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ağlar
sa anam ağlar, kalanı yalan ağlar. Bize analık 
gibi ağlıyor bunlar. 

Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de sosyal kaynaş
malar almış yürümüştür, bilelim. 

Devleti bölmek istiyenler var, bilelim. 
Milleti bölmek istiyenler var, bilelim. 
Türkiye'yi komünizmin pençesine düşürmek 

istiyenler var, bilelim. 
Bütün bu cereyanların karşısında iktidarın 

adaleti, hattâ muhalefetin kâfi hassasiyet gös
termemesi, rejim aleyhine birtakım iştihaları 
tahrik etmektedir, bunu da bilelim. Bunlara cid
dî tedbirler almadığımız takdirde, Sayın De-
mirel tâbirimi mazur görsün, sandıktan çık
tık diye ferman okumak bu memleketi tarihin 
akışının tesbit edebileceği akıbetten, ilmin ve 
tarihin determinizminden kurtaramaz. Rejimi 
yaşatmak istiyor muyuz? Onu yıkmak istiyenle-
rin üstüne yürüyeceğiz. Ne dle? Yumruk ile de
ğil, tedbir ile yürüyeceğiz. 

Yarın bu arkadaşlar Türkiye'ye döndü. «Şu 
Türkiye Avrupa'ya kurban olsun» diyen cinsin
den, ikiyüz bin insanın içinden farz edelim elli-
bin tane geldi. Elli bin tane demek, eğitilmiş, 
Türkiye'yi imha etmek ıstiyen insan gelmiştir. 
Yüzellibin tane de orada gördüğünü burada gö
remediği için devletine, milletine, herşeyine, ka
derine küskün insan gelecek. Bunların sosyal 
bünyesinde ne gibi tahribat yapabileceğini ta
savvur etmek, kolaydır, hattâ dehşetle tasavvur 
etmek... 

Ben Hükümetten rica ediyorum, bugüne ka
dar aldığı tedbirler tamamiyle kifayetsizdir. Ye
di aydan beri şu kadar detaylı, esbabı mucibe-
li dertleri dile getiren bir muhtıranın karşısın
da derde deva olabilecek bir harekete geçme
miş. Ben, bugüne kadar olanları unutmaya ha
zırım. Yeter ki, bugünden sonra ciddî tedbir
ler alınsın, bu dertlere deva bulunacak bir yo
la girilsin artık. 

İnşallah bu tenkidlerimizin, bu temennileri
mizin, bu kardeşçe sözlerimizin Yüce Meclisin 
bütün üyelerinin kalbinde yarattığı tesir Hükü
metimizi harekete geçirecek büyük bir kuvvet 
kaynağı olur. Türk Milletinin halini ve âtisini 
tehdideden büyük bir mesele, bir sosyal mese
le ortadan kalkmış olur. Hükümetin hayırlı ka
rarlarına intizar ederek, hepinizi saygı ve sev
gilerle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Şeref Bakşık'ta bu
yurun efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(izmir) — Sayın milletvekilleri, Ankara Millet
vekili Sayın Osman Bölükbaşı'nm Millet Mecli
si Başkanlığına sunduğu önergesinde, Avrupa'
da çalışan Türk işçileri konusunda Hükümetçe 
izlenen kifayetsiz politika dolayısiyle Sayın Baş
bakan hakkında, Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince gensoru açılması istenmiştir. 

Aynı madde gereğince, bu önergenin gün
deme alınıp alınmaması konusunda Cumhuriyet 
Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun görüşle
rini Yüce kurulunuza sunmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki işgücü 
fazlasının, işgücü kıt yabancı ülkelere gönderi
lerek değerlendirilmesine bir süre daha devam 
edeceğimiz anlaşılıyor. Bu yolla, yurdumuzdaki 
açık ve gizli işsizliğin baskısını bir ölçüde azalt
mış, yurt dışındaki işçilerimizin döviz tasarruf
larını yurda aktararak ek yatırım kaynakları 
yaratmış olacağız. Aynı zamanda eğitim masra
fı yapmaksızın büyük ölçüde eğitilmiş insan gü
cü de kazanmış bulunacağız. 

Fakat tedbirsiz ve programsız bir uygula
manın ise, bu önemli ekonomik ve sosyal katkı
dan yurdumuzu yoksun bıraktıktan başka başı
mıza sosyal gaileler getirmesi de beklenmelidir. 

Başka ülkelerde çalışan işçilerimiz, büyük 
çoğunlukla köylerden gitmekte, gelenekleri ve 
ahlâk ölçüleriyle değer yargıları bambaşka en-
düstrileşmiş ileri toplumlarda çalışma ve yaşa
ma zorunda kalmaktadırlar. Kendileri için yep
yeni bir toplumda ve yepyeni bir meslekte ça
lışma zorunluğu, ister istemez birçok üzücü in
tibaksızlıklara yol açmaktadır. 

Bir defa vasıflı işçi, Türkiye'de kıt bir kay
naktır ve ekonomik kalkınmamızda vasıflı işçi
ye ihtiyaç vardır. Oysa bu önemli ve kıt eko
nomik kaynağımız dış ülkelere kaptırılmakta-
dır. II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın ver
diği rakamlar da doğrulamaktadır ki, 1964 ten 
bu yana yurt dışına giden işçilerimizin yüzde 
38 i meslekleri olan işçilerdir ve bu meslek sa
hibi işçilerin yüsde 87 si vasıflı işçilerdir. Hü
kümet, vasıflı işgücümüzü bu yüksek oranda 
dışarıya kaptırmayı engelleyici ve ekonomik 
kalkınmamızın emrine verici tedbirleri yeter 
ölçüde almamıştır. 

Sayın milletvekilleri; Dış ülkelere gidecek 
olan yurttaşlarımızın yurdumuzdan ayrılma
dan önce eğitimden ve hazırlıktan geçirilmeleri 
gereklidir. Böylece, intibaksızlıkların önü, bü
yük ölçüde alınmış olur. Bu, Türk işçisini ça
lıştıracak yabancı işverenlere büyük şehirleri
mizden birinde, özellikle istanbul'da birer eği
tim merkezleri açtırarak sağlanabilir. Bu ya
pılmadığı ve yabancı ülkelerde de yeterli ilgi 
görmedikleri için işçilerimiz, hangi koşullar al
tında çalışacaklarını bilememekte, uyuşmaz
lıklar ve haksızlıklarla karşılaşmakta, hak ara
ma imkânlarından da yoksun bulunmaktadırlar. 
Mevzuat bilgisizlikleri, ücret sistemlerine olan 
yabancılıkları yüzünden, buralardaki yurttaş
larımız, hiç değilse haksızlığa uğradıkları duy
gusundan kendilerini kurtaramamaktadırlar. 
Uzak ve yabancı bir ülkede Anayurdunun des
teğinden ve şefkatinden yoksun, kendi kaderi 
ile başbaşa bırakılmış olma duygusunun büyük 
psikolojik sakıncalar doğurduğu şüphesizdir. 

Dış ülkelerdeki yerli işçilerin yabancı iş
çilere karşı beslemekte oldukları antipati nede
niyle, buralardaki işçi sendikalarının yabancı 
işçilere ve bu arada Türk işçilerine hukukî ve 
sosyal destekleri görülmemektedir. 

Çok ufak istisna dışında işçilerimizin büyük 
çoğunluğu, eşlerini ve çocuklarını Türkiye'de 
bırakmaktadırlar. Bu durum, iki yanlı aile hu
zursuzluklarına yol açmaktadır. İtalyan, İspan
yol ve Yunan hükümetleri, işçi gönderdikleri 
Almanya ile ikili anlaşmalar yaparak, işçilerini 
beraberlerinde ailelerini de götürmeye teşvik 
eden hükümler sağlıya/bilmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; asıl sorun, yabancı ül
kelerde çalışmış işçilerimizin yurda dönmeleri 
durumunda kendisini gösterecektir, ileri top
lumların üstün yaşama seviyelerine kendileri
ni alıştırmış ve büyük umutlarla yurda dönmüş 
bulunan bu yurttaşlarımıza, kendilerini hayal 
kırıklığına uğratmıyacak bir ortam sağlamak, 
Hükümetin ciddî ödevi olmalıdır. Aksi halde, 
ekonomik ve sosyal kalkınmamıza büyük katkı
da bulunabilecek olan bu güçleri büyük sosyal 
huzursuzlukların kaynağı yapmış olacağız ve 
bu, bize çok pahalıya mal olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; Hükümet, bu büyük 
tehlikeleri önleyici tedbirleri almamıştır ve 
alabilecek anlayıştan da yoksun görünmektedir. 
Sosyal politikasını, Türk işçisinin karşısında bu-
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lunma temeline dayanmış bir Hükümetin, bu so
runları çözümlemesi beklenemez. İktidarın 3 yılı 
aşan sosyal politika uygulaması, vardığımız bu 
yargıyı doğruluyor. Bugünkü Hükümet, soru
nu çözümliyebilecek yerde daha da vahîmleşti-
recek istidattadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, konunun 
Millet Meclisinde etraflı tartışılarak Hükümetin 
Sorumluluk payının tesbitinde fayda görmekte
dir. Bu nedenle Sayın Osman Bölükbaşı'nm 
gensoru önergesinin gündeme alınmasını istiyo
ruz. 

Yüce Kurulun takdirlerine saygılarımızla su
narız. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamaya oylarını kullan-
mıyan arkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

T. i. P. Grupu adına Sayın Nebioğlu bu
yurunuz efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİ
OĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın mil-
letvekileri; yurt dışındaki işçilerin sorunu mev-
zuuibahsolduğu vakit öncelikle göz önünde bu
lundurulması gereken üç anakonu vardır: 

Bunlardan birincisi, yurt dışına muhtelif 
•. vesilelerle çıkmak için halihazırda iş Bulma 
Kurumu şubelerinde bekliyen müracaatlar. 

İkincisi; yurt dışındaki işçilerin sorunları, 
Üçüncüsü ise, gerek toplu, gerekse münfe-

ridolarak yurda avdetlerinde bu işçi yurttaş
larımızın yurt içinde hangi koşullar karşısında 
bulunacakları meselesidir, 

Kısa da olsa dışarıya çıkabilmek için, dı
şarıda çalışabilmek için iş Bulma Kurumuna 
müracaat etmiş olan 600 000 in üzerindeki işçi 
yurttaşlarımızın sorunları üzerinde durmak ge
rekir. 

Sayın milletvekilleri, hiç şüphesiz yurdu
muzdaki işsizlik bütün ağırlığını bu 600 000 ci
varındaki işçi yurttaşlarımızın İş Bulma Kuru
mu kapılarında beklemesinde göstermektedir. 
Yurdumuzda yurttaşlarımıza gerçekten iş bul
ma imkânları sağlanabilse, bu şartlar yerine 
getirilefoilse sanırım yurt dışına çıkmak için 
müracaat etmiş olan bu yurttaşlarımızın yüz
de 99,9 unun yurt dışına ekmek parası için gi
deceğini düşünmek gerçekt?n mümkün değil
dir. Bu işsizlik sorunu dolayısiyle yurt dışına 
çıkmak için sıra bekliyen yurttaşlarımızın bir
çok sorunları vardır. Bunlar sıranın ne zaman 
geleceğini bilmemektedirler, Birçokları çiftini, 

çubuğunu satıp şehirlere kadar inmekte, bel
ki daha evvel gitme imkânlarını, olanaklarını 
sağlıyabilirim umudunu taşımakta ve bu yüz
den de birçok güçlüklerle karşı karşıya gel
mektedirler. Hiç şüphesiz Hükümetin, Federal 
Almanya'nın ne ölçüde iş gücüne ihtiyacı bu
lunduğunu, hangi yıl ne miktarda işçi talefce-
deceğini önceden kestirmesi mümkün değildir. 
Fakat müracat sahiplerinin sıralarının kendile
rine bildirilmek suretiyle bunlara ne zaman sı
ra gelebileceği hususunda bâzı bilgiler vermek 
imkânları da vardır. 

Bir diğer konu, müracaatların ardı arkası
nın kesilmemesi ve devam etmesi meselesidir. 
öyle sanırız ki, şimdi yapılacak olan veya ya
kınlarda yapılmış olan murafaalar, belki de 
konmuş bulunan yaş tahdidi dolayısiyle kendi
lerine sıra geldiği vakit bu yurttaşlarımız bu 
sürenin geçmiş olması dolayısiyle yurt dışına 
çıkmak olanaklarını bulamıyacaklardır. 

Bir kongre vesilesiyle Almanya'ya gittiğim 
vakit toplantılar yapmadan, muhtelif yerlerde 
fabrika işçisi arkadaşlarla görüşmek imkânı 
bulmuştum. Sorunlarını açık açık ifade edi
yorlardı. Hiç şüphesiz, yaşama şartları ayrı, 
ahlâki telâkkileri ayrı, çalışma şartları ayrı ve 
dilleri, dinleri ayrı bir memlekete giden yurt
taşlarımızın birçok sıkıntıları olacaktı. Bu sı
kıntıların bertaraf edilebilmesi için, önceden 
meseleye eğilmek, önceden konuyu bir mesele 
olarak kabul edip üzerinde durmak gerekirdi. 
Görüyoruz, birçok ilgili, gerek Sayın Bakan, 
gerekse Bakanlığa ait ilgililer yurt dışındaki il
gililerle zaman zaman gidip görüşmek imkân
larını buluyorlar ve bu görüşmelerin neticesin
de de, iş Bulma Kurumu vasıtasiyle bâzı kitap
lar neşretme yoluna gittiler. Bu kitapları tetkik 
ettiğimiz vakit, yurt dışındaki işçilerin sorun
larını bu işçi yurttaşlarımızın açık seçik orta
ya koydukları gerçeği ile karşı karşıya geliyo
ruz. 

Bunlardan birkaç tanesine işaret etmekte 
hiç şüphesiz fayda vardır. Ancak, esaslı konu
ları sıralamak gerekirse, bunların başında - da
ha evvelki sayın milletvekili arkadaşlarımız]n 
ifade etttikleri gibi - lisan sorunu toplanmakta
dır. Bulunduğu memleketin kendisini ilgilendi
ren hukuk, mevzuat, yönetmeliklerini bilme
mektedir. Bilmesine imkân yoktur. Çünkü, bu
lunduğu memleketin lisanını bilmemektedir. Ter-
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cümanların veya konsolosların veya ilgili daire
lerdeki memurların bu konudaki yardımlarının 
yeterli olduğunu veya olabileceğini kabul etmek 
mümkün değildir. Bir başka nıemlektte, lisan 
bilmeden çalışmak mecburiyetinde olan bir 
kişinin düşünülmesi gerekir. Onu, öncelikle o 
Davletin düşünmesi gerekir. Neler yapılabilir? 
Sayın Bakşık ifade buyurdular; gidecek olanla
ra muayyen meseleleri anlıyabilecek kadar li
san bilgisi verilmesi gerekir, iş ve işçi Bulma 
Kurumunun kursları vardır, İş ve işçi Bulma 
Kurumunun bu konuda veya kurslarla ilgili ay
rılmış tahsisatları vardır. Bir diğer yönü ile, 
bulundukları memlektlerde, sadece Almanya'
da değil, Holânda'da, Avusturya'da, Belçika'
da, o memleketin lisanını yeteri derecede öğre
nebilmesini sağlıyacak kurslar açma yolunda 
çalışmalar yapılmalıdır. Yapılanlar vardır, Bir 
yönü ile, işçi yurttaşlarımızın gerekli ilgiyi gös
termedikleri ifade edilmiştir. Gerekli ilginin 
gösterilebilmesi için de, yeterli olanaklara bu 
işçilerin kavuşturulması gerekir. 

Lisan yetersizliği yüzünden birçok haklarını 
kaybeden işçi yurttaşlarımızın, sağlık sorunu
nun da çözümünde lisan meselesi önem kazan
maktadır. 

Bir başka önemli sorun ise, yurt dışındaki 
işçilerin beslenme, yeterli gıdayı alabilme mese
lesidir. 

Ford Fabrikası Sendika temsilcileriyle yap
tığım bir toplantıda gördüm ki, birçok Türk 
işçiler, domuz eti pişirildiği için diğer işçilerin 
mutfağından çıkan yemeğe iltifat etmemekte
dirler. Bin görevlisi, ayrı pişirilen yemeklerin 
pekâlâ yenebileceğini, bu sebeple bu konuda 
her hangi bir titizlik gösterilmemesi gerektiğini 
ifade ettiğini, aldığım mektuplardan öğrendim. 
Ancak, Köln'deki ilgili Elçilik memuru ile de 
konuyu görüşerek, Ford Fabrikasmdaki Al
man Sendika temsilcilerinin, büyük bir yekûnu 
bulan Türk işçileri için ayrı mutfak kurulması 
konusundaki taleplerine, Elçilik ilgililerinin ye
terli ilgi göstermediklerini ifade ettiler. Bu 
yüzden, Türk işçilerinin kuru ekmek veya pey
nirle öğle yemeklerini yediklerini ifade edemi-
yeceğim. Çünkü öylesine bir çalışma düzeni için
deler ki, 8 saatlik mesai içinde bir isçinin bütün 
işgücünü işe teksif etmesini düşünün, alınacak 
gıdanın da yeterli kalori nisbetinde bulunma
sını nazarı dikkate alırsak, peynir ekmekle 

veya bir miktar başka bir katıkla alınacak olan 
gıdanın ne derecede yeterli olacağı ve işçiyi 
ne derecede kaloriye kavuşturacağı hiç şüphe
siz açıktır. Fabrika onlar için ayrı yemek çı
karmaktadır. Aynı mutfaktan çıkması, oradaki 
işçi kardeşlerimizi endişeye sevk etmektedir. 
Sendika temsilcilerin ifadesi: «Elçiliğin bu ko
nuda bize yeterli desteği olduğu takdirde, ayrı 
mutfak kurmak imkânları vardır». Bu ifadeyi 
ilgili memurlara intikal ettirdim. Aradan zaman 
geçti. Aldığım mektup da, maalesef yeterli il
ginin gösterilmediği yolunda oldu. 

Bir diğer husus, yurtlarda veya pansiyon
larda kendi yemeklerini yapma, meselesi. Bunu 
da göz önünde bulundurduğumuz vakit, yurt 
dışındaki işçilerin, bir yönü ile biriktirdikleri 
paraların, sağlıklarından kaybetmek pahasına 
biriktirilmiş para olduğunu görürüz. 

Bir diğer önemli bulduğum konuyu da mü
saadelerinizle arz etmek istiyorum. Bu da, ya
pılmış olan anlaşma gereğince, Almanya'da ça
lışmakta olup da, eşi yurdumuzda bulunan işçi
lerin, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına 
almmamış bulunan illerdeki çoluk ve çocuğu
nun bakımı ile ilgilidir. Malûmunuz olduğu üze
re, sigortalının eş ve çocuklarının Sosyal Sigor
talar Kurumu tarafından bakılması ,yılda,n yıla 
genişletilmektedir. Bugün, bâzı illerimiz he-

j nüz bu konu kapsamı dışında bulunmaktadır. 
işçi şöyle düşünmektedir: Benim Almanya'da 
çalışmam neticesinde, yurdumda eşimin ve ço
cuklarımın bakıma muhtaç durumda bulunduk
ları anda, hiç şüphesiz Sosyal Sigortalar Kuru
munun elinin uzanması gerekir.» Şayet Sosyal 
Sigortalar Kurumunun, o ilde çoluğu ve ço
cuğuna, kapsam konusu çözümlenmemişse, ba-
kılmamaktadır. Bir diğer işçinin ise, kapsam 
meselesi halledildiği takdirde bakılmaktadır. 
Bu ayrımın öncelikle telâfi edilmesi arzulan-
maktadır. 

Birçok işçinin senelik izinlerini Fransada 
veya yakm memleketlerde geçirme için hazır
landıklarını kendilerinden duydum. Sebebini 
sorduğum vakit - zira bir Holânda da, bir Dani
marka'da, Belçika'da geçirdiği takdirde yurda 
getirmesi gereken dövizi o memleketlere götür
mesi, kaydırması meselesi mevzuubahisti - ara-

i ba ile gelenlerden alınan bin marklık bir trip
tikten bahsettiler. Konuyu incelediğimiz vakit 
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dönüldüğünde ödenen bir para olduğunu, an
cak yirmi beş mark civarında bir masraf da 
tahsil edildiğini ifade ettiler. 

En önemli konulardan bir tanesinin de Al-
manyada muayyen bir süre çalıştıktan sonra 
yurda tamamen dönen bir işçinin sosyal sigor
talar, Alman sigortalarında kalan paralarının 
iadesi için bir müracaatın gerekli bulunduğunu 
ve süresi içinde gerekli müracaat yapılmadığı 
takdirde bu paranın orada kalacağını ifade et
tiler. Halbuki yapılacak bir anlaşma ile bu
nun otomatikman, o işçinin dönüşünde veya 
muayyen bir süre geçtikten sonra Türkiye'de
ki adresine pekâlâ gönderilebileceğini Alman 
sendikacıları ifade etmişlerdir. Bu konuda da 
dönen işçi arkadaşlarımızın şikâyetleri vardır. 

Sayın milletvekilleri, «yurt dışındaki Türk 
işçileriyle ilgili sorunlar ve çözümleri» başlı
ğını taşıyan tş ve işçi Bulma Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir kitap 
elimde bulunuyor. Sanırım bu kitap bütün mil
letvekillerine dağıtılmıştır; Sayın Çalışma Ba
kanı Ali Naili Erdemin saygı ve sevğileriyle 
sunulan bu kitapta yurt dışındaki işçi kardeş
lerimizin bütün sorunlarını açık ve seçik orta
ya koyduklarını görüyoruz. Kitaba baktığımız 
vakit ileri sürülen iddialar, yapılan taleplere 
verilen cevaplar ekseriya şu noktalarda top
lanıyor: «Kanun mevzudur», cevap; «yapıla
caktır», cevap; veya «Şu şekilde yapılması için 
ilgili Bakanlıklarla temas kurulmuştur.» Kanun 
mevzuu olanları pekâlâ Hükümet bir kanun ta
sarısı hazırlamak suretiyle Yüce Meclislere sun
mak imkânını haiz bulunmaktadır. Şu kitapta 
zikredilmiş bulunan ve yeteri derecede üzerin
de durulmamış olan sorunların üzerinde durul
duğu takdirde yurt dışında, bilhassa Federal 
Almanya'da bulunan işçi yurttaşlarımızın bir
çok sorunlarının çözüme vardırılabileceğini ifa
de etmek fazla iyimserlik sayılmaz. 

Meselâ bir talep var, «Holânda iş hukukunu 
öğrenmek istiyoruz». Cevap; «Büyük elçilik
ten öğrenilebilir.» Holânda iş hukukunu öğ
renmek istiyor, bunu öğrenebilmek için elçili
ğe müracaat etme yolu gösteriliyor. Bu ne de
recede geçerli bir yoldur? 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu müddetinizin 
dolmasına bir dakikanız var. 

I T. 1. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİ
OĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Bir başka çok önemli konu da yurt dışında 
bulunan işçilerimizin yurt içinde meskene ka
vuşabilmeleri sorunudur. Mevzuatımız buna mü
sait değildir. Sigortalı işçi yurt dışında bulun
duğu için maalesef yurt içinde çoluk çocuğunun 
bulunmuş olmasına rağmen mevzuat müsaade 
etmediği için Sosyal Sigortalar Kurumunun ih
tiyarlık priminden yararlanmak suretiyle konut 
sahibi olamamaktadır. Bu da pekâlâ çözüme 
vardırılabilecek meselelerden bir tanesidir. 

Vaktimizin dolduğunu Sayın Başkan ifade 
buyurdular. 

Üçüncü konu, bu yurttaşlarımızın gerek top
lu, gerekse münferiden yurda avdetlerindeki 
durum meselesidir demiştim. Konu ile ilgili ce
vaplandırılmak üzere bir yazılı soru önergesi 
tevcih etmiştim. Bana verilen cevalbm beşincisi 
şudur: «Yurt dışında bulunan işçilerimizin mem
lekete avdetlerinde nerelerde ve ne gibi teşeb
büslere geçmek kararında olduklarını tesbit 
amaciyle örnekleme şeklinde anket yapılması
na başlanmış bulunmaktadır. Anket sonuçla
rına göre yakın bir gelecekte kitlevi avdetler 
başladıkça ne gibi ekonomik ve sosyal sorun
larla karşılanacağı hususunda bir bilgiye sa-
hibolduktan sonra gerekli tedbirler alınması 
düşünülecektir». 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, müddetiniz 
doldu efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİ
OĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen cümlenizi bağlayın. 
T. i. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİ

OĞLU (Devamla) — Cevap, 4 . 2 . 1967. 
Sayın milletvekilleri, çözümlenmesi gereken 

meseleler üzerinde Hükümet gerçekten yeterli 
durmamıştır. Yurt dışındaki işçiler meselesi bü
yük bir problem olarak karşımızda bulunmak
tadır. Bu probleme yeterince eğilmiyen Hükü
met hakkında verilmiş olan gensorunun lehin
de bulunduğumuzu saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Kaya Özdemir söz sizin, buyurun efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA KAYA ÖZDEMİR, 
(istanbul) — Sayın Başkan, muhterem millet-, 

j vekileri; Millet Partisi Genel Başkanı Ankara 

546 — 



M. Meclisi B : 69 5 . 4 . 1968 O : 1 

Milletvekili Sayın Osman Bölükbaşı'nm yurt 
dışında çalışan işçiler konusnda Hükümetçe iz
lenen politikanın kifayetsiz olduğu iddiası ile 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca verdiği 
gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
hususunda Adalet Partisi Millet Meclisi Gru-
punun görüşlerini arz etmek üzere Yüksek 
Huzurlarınızda bulunuyorum. 

önce şu hususu Yüce Heyetinize arz etmek
le sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Os
man Bölükbaşı 85 dakikalık konuşmalarının 
sonunda, esasında meselenin bir gensoru nite
liğinde olmadığını, olsa olsa bir genel görüş
me mahiyetinde telâkki edilebileceğini, kendile
rinin verdiği gensoru önergesinin gündeme alın
ması dileğinde bulunmamak suretiyle bizza-
tihi kendisi de ifade etmiş oldular. Bu beya
nımı kendilerinin.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Aman, 
niyetimi katletme. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA KAYA 
ÖZDEMİR (Devamla) — Sayın Bölükibaşı'nın 
niyetini katletmeye niyeti olmıyan ama konuş
malarını, büyük bir dikkatle takibeden bir grup 
sözcüsü olarak arz ediyorum; Sayın Bölükba
şı, konuşmalarının sonunda yaptıkları beyanda 
gensoru önergesinin gündeme alınmasını iste
mek lüzumun hissetmediler ve aynen daha iyi 
niyetle daha ciddî tedbirler alınması, bilhassa 
verdikleri muhtırada beyan ettikleri hususların 
vakit geçirilmeksizin yerine getirilmesi temen
nisinde bulundular. 

Sayın Bölükbaşı, bu konuda kendilerinin de 
benim bu ifade tarzımı mâkul karşılayacakları 
inancı içerisinde ifade etmek istiyorum ki, me
seleyi bir gensoru mahiyetinde telâkki etme
mektedir. 

Esas itibariyle bir gensoru niteliğinde bu-
lunmıyan, bu olsa olsa genel görüşme açılması 
temennisini ihtiva eden uzun konuşmasında 
beyan ettiği pek çok hususlar itiraf etmek lâ-
zımgelir ki, bir vakıadır ve Hükümetçe alınan 
tedbirlerle zaman zaman giderilmektedir, şi
kâyet konusu ortadan kaldırılmaktadır. 

Konuşmalarımın başında bilhassa iki siya
si grup sözcüsü arkadaşımızın konuşmalarına 
kısaca arzı cevapta bulunmak istiyorum. 

Gerek T. t. P. grup sözcüsü, gerekse C. H. P. 
nin sayın sözcüsü burada konuşurlarken dikka
timi çeken bir husus oldu. Bu husus şu: Sayın 
Bölükbaşı, konuşmalarının ağırlık noktasını 
yurt dışında çalışan işçilere yapılmakta olan 
zararlı telkinlere hasrettiği halde, her ne hik
metse her iki grup sözcüsü arkadaşımız da, 
gerek T. 1. P. grup sözcüsü, gerekse O. H. P. 
nin sayın grup sözcüsü bu tehlikeye dikkat çek
mediler. Acaba dokunmak lüzumunu hissetme
dikleri bu zararlı cereyanlar onlarca pek mi ha
fife alınıyor? Bu bilhassa dikkatimi çekti, bunu 
belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, diğer taraftan C.H.P. 
grup sözcüsü arkadaşımızın hele hele bu mevzuda 
diğer parti grup sözcülerine nazaran en az ko
nuşma hakkı olsa gerektir. Zira, 1961 yılından 
itibaren Almanya'ya başlıyan - Almanya'da ça
lışan işçilerimizin tabiriyle - bu dış göçte ted
bir almama konusunda esas sorumluluk ka
naatimce O. H. P. Hükümetlerine racidir muh
terem arkadaşlar. Neden? Kısaca arz edeyim; 
Bir sosyal güvenlik anlaşmasını bile ancak 1964 
yılında Bonn'da imzalamak, sadece Federal Al-
manyayla yapılan sosyal güvenlik anlaşmasını 
Bonn'da imzalamak, bunu da onaylamak için 
10 Nisan 1965 tarihinde aradan bir sene geçtik
ten sonra Yüce Meclise getirmek lüzumunu 
0. H. P. duymuştur. Bu zaman zarfında alın
ması gereken tedbirleri alma lüzumunu O. H. P. 
Hükümetleri hissetmemişlerdir. 

Bir diğer noktayı daha kısaca arz edeceğim. 
Sayın Bölükbaşı, yaptıkları konuşmada Arbei-
terwolfahrt'tan bahsettiler. Doğrudur. 

Bu Sosyal Demokrat Partinin aşırı kanadı
na mensup teşkilâtın bünyesi içerisinde Türk 
danış teşkilâtlan kurulmuştur ve maalesef bir 
vakıadır, bunu kabule, teslim etmeye mecburuz; 
bu teşkilâtta vatandaşlıktan iskat edilmiş insan
lar çalışmaktadır. Oysa o teşkilâtın bünyesinde 
çalışan insanları ancak diplomatik münasebetler 
voliyle oradan oldırtma teşebbüsleri A. P. ik
tidarı zamanında başlamış bulunuyor ve bu da, 
Sayın Bölükbaşı da takdir ederler ki, kolay ol
muyor. 

Bir diğer noktayı kısaca daha arz ettikten 
sonra iktidarın bu konuda almakta olduğu ted
birleri Yüce Heyetinize zamanın verdiği imkân 
nisbetinde arz etmeye çalışacağım. Bu, Alman-
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ya'da çalışan işçilere yapılmakta olan zararlı ce
reyanlar ve Almanya'daki işçilerimizi etkilems 
durumunda bulunan toplantılar itiraf etmek ge
rekirse bir iki istisnasiyle işçi toplumundan gel
memektedir. Bunlar, daha ziyade uzun yıllar Al
manya'da bulunan mektep kaçkını birtakım üni
versite talebelerinden, Türkiye sevgisini (Saym 
Bölükbaşı'nm burada ifade ettiği gibi) içinden 
silen bir Türkiye'yi Avrupa'ya kurban edecek 
kadar soysuzlaşan birtakım bedbahtlardan gel
mektedir. Oradaki Türk işçileri, bizim de gezip 
gördüğümüz kadar, Türkiye'ye, büyük milleti
mize, onun bir parçası olarak bağlı olmaktan gu
rur duymakta, iftihar etmekte, imkânlarını de
ğerlendirmek için gayret sarf etmekte (Sayın 
T. î. P Grup sözcüsünün söylediği bir nokta ki 
hakikatle pek o kadar bağdaşır durumu yok) 
eğer tasarruf ediyorsa bu tasarrufunu gerek 
kendisinin, gerekse Türkiye'de bıraktığı aile ef
radının daha iyi yaşama şartlarına kavuşması 
için bir tasarruf zihniyeti içinde de bulunmak
tadır. Türk işçilerinin dinlerine, örflerine, âdet
lerine, tarihlerine bağlılığı devam etmektedir. 
İftiharla kaydetmek gerekirse haftada 180 kü
sur saat neşriyat yapan, bilhassa Türk müziğine 
hasret duyan, Türk müziğini duymak için ya
bancı radyoların kulağını çeviren Türk işçileri
ne bu arada ideolojik birtakım doktrinleri aşı
lamak, hele hele komünizmi aşılamak için gay
ret sarf eden Demirperde gerisi radyolarının 
neşriyatına rağmen, aşağı yukarı bütün Al
manya'yı, bütün Almanya'daki işçi kütlesini do
laşmış bir arkadaşınız olarak itiraf etmem ve 
huzurunuzda arz etmem gerekirse, işçi kütlesini 
pek fazla etkilememektedir. Bu da, Türkiye'nin 
geleceği bakımından fevkalâde önemle ve şük
ranla kaydedilecek bir hâdisedir. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha te
mas ederek diğer tedbirlere hemen geçmek isti
yorum. Yurt dışında çalışan işçilerimizin Tür
kiye'ye döndükleri zaman Türkiye'de sosyal 
müthiş bir patlamanın olacağını ve sosyal hâdi
selerin meydana geleceğini Sayın C. H. P. Grup 
sözcüsü arkadaşımız burada ifade ettiler. Türki
ye'yi zannediyorum ki, bu sayın grup sözcüsü 
arkadaşımız yerinde sayan, duran bir memleket 
olarak telâkki etmek düşüncesinden kendisini 
bir türlü kurtaramıyor. 

Türkiye, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla bir vakıa 

ki, plânın tesbit ettiği hedefler ölçüsü içerisinde 
yüzde yedi bir kalkınma hızını gerçekleştirmiş 
ve plânın öngördüğü birtakım rakamların da üs
tüne çıkmış bir memlekettir. Neden Türkiye'yi 
yerinde sayan bir memleket olarak görürüz ve 
neden Türkiye'de kalkınma hamlelerine daha 
ziyade katkıda bulunacak, Avrupa'da teknik 
görgülerini geliştirmiş bu değerli vatandaşları
mızdan endişe ederiz? Bu mantığı kabul etmeye, 
mazur görsünler, benim kendi mantığım müsaa
de etmiyor. 

Muhterem arkadaşlar, Almanya'dan dönen 
işçiler kendilerine Türkiye'de birtakım yatırım 
imkânları bulmaktadırlar ve bu imkânları de
ğerlendirmektedirler. Bir tanesinden kısaca bah
sedeyim : Türksan Kâğıt Kaplama Sanayii Şir
keti bugün Türk piyasasına defter, buna müma
sil diğer ders âletleri ve edevatı arz etmek duru
mundadır. Bu, tamamen Almanya'daki işçi ar
kadaşlarımızın Almanya'da tasarruf ettikleri 
marklarla kurulmuş bir fabrikadır. Buna benzer 
çok tipik misaller var. 

Burada, Yüce Mecliste dile getirilmiş bir 
olaydan da bahsetmek suretiyle bu bahsi de ka
patmak istiyorum. Burada ifade edilmiştir, Ka
radeniz seyahatine çıkan bir Hükümet adamımız 
Karadenizde elektiriğin bulunmadığı bir köyde 
elektrik ışığının bulunduğunu ve bu elektriğin 
nereden geldiğini hayretle sorar, takibeder ve 
neticesini almak ister. Büyük bir memnuniyetle 
görür ki, köyüne elektriğin gitmesine henüz 
Türkiye'nin imkânları müsaade etmiyen, Tür
kiye'nin şartları elvermiyen bir Karadeniz kö
yünde, bir dağ kasabasında yanan bu elektriği 
Almanya'dan gelen bir işçi vatandaşımız kendi 

• köyüne getirmiş, kendi köyünü nurlandırmış ve 
ışıklandırmıştır. 

Bu vatandaşlarımızın Türkiye'ye döndükleri 
zaman sosyal hayatımızda bizim içtimai telâk
kilerimize göre fazlaca büyük felâket getireceği 
endişesine saplanmak yanlış bir düşünce tarzı
dır, bu düşünce tarzından arkadaşlarımızın ken
dilerini kurtarmalarını niyeti halisane ile tav
siye ederim. 

Muhterem arkadaşlar, A. P. İktidarı, Al
manya'da yapılan Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
ilâve olarak ayrıca 861 sayılı Kanunla onayla
nan Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşmasını imza
lamış, 873 sayılı Kanunla onaylanan 1.2.1968 
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den itibaren yürürlüğe giren Holânda Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasını imzalamış ve bu anlaş
malarla Yüce Heyetinize gayet kısa olarak arz 
edeceğim hususlarda işçilerin güvenliklerini 
sağlamaya matuf tedbirlerini almıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika 
Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
Anlaşması, diğer sosyal güvenlik anlaşmalarına 
benzer tarafları olmakla beraber, gene şu husus
ları Türkiye için sağlamaktadır : Sosyal sigor
talara ilişkin mevzuat; hastalık ve analık sigor
talan, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş 
kazalariyle meslek hastalıkları sigortası, Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüğü işçileri Emekli Sandığına ilişkin mev
zuat, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığına ilişkin mevzuatın Türkiye yönünden 
takibini ve sosyal güvenlik garantisinin sağlan
masını temin etmiştir. 

Holânda Güvenlik Anlaşması da, aynı mahi
yette işçi yararına hükümler getirmiştir. 

Sonra, bir noktaya temas etmek fevkalâde 
isabetli olacaktır. 506 sayılı Kanunun geçici 1 
nci maddesine göre, 506 sayılı Kanunun 1965 te 
çıktığı tarihte 5 ilde uygulanması bir vakıa ha
linde iken bugün bu kanun 56 ilde uygulanmak
tadır. Bunun bilhassa yurt dışında çalışan işçi
ler bakımından fevkalâde büyük bir önemi var
dır. Eskiden, Eskişehir, Bilecik, Ankara, Çan
kırı, Kastamonu illerinde uygulanan 506 sayılı 
Kanun bütün hükümleriyle bu defa Kırşehir, 
Aydın, Denizli, Muğla, Samsun, Amasya, Ço
rum, Sinop, Ordu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, 
Yozgat, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Malatya, 
Adıyaman, Trabzon, Artvin, Giresin, Gümüşane, 
Rize, Gaziantep, Urfa, Maraş, Konya, Af
yon, içel, Van, Bitlis, Hakkâri, Kütahya, Uşak, 
Antalya, Burdur, İsparta, Bursa, Balıkesir, Ça
nakkale, izmir, Kocaeli, Manisa, Sivas, Tokat, 
Adana, Hatay, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars 
illerinde de bütün hükümleriyle uygulanmaya 
başlamıştır. Bilhassa Almanya'da çalışan işçi
lerimizin sosyal sigorta mevzuatının bütün hü
kümleriyle Türkiye'de yürürlüğe girmemiş ol
duğu iller bakımından ne derece müşkülât kar
şısında bulunduğu bilinen bir gerçek olduğu için, 
ben Sosyal Sigorta Kanununun bütün illerde, 
bütün hükümleriyle uygulandığı illeri saymak 
suretiyle alınmış bulunan tedbirleri, Yüce Heye

tinize bütün genişliğiyle ifade etmek gayretinin 
içinde bulunuyorum. 

Diğer taraftan, teşkilât bakımından Sayın 
Bölükbaşı'ıun burada bahsettiği 8 Mayıs 1967 
tarihli 861 sayılı «Çalışma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (d) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında Ka
nun» Meclislerimizce kabul edilmiş ve yürürlü
ğe girmiştir. Bu kanunun sadece aksıyan bir ta
rafı, işçi sendika uzmanlariyle alâkalı tarafı ol
muş, bu tarafın da düzeltilmesi için Yüce Mec
lise iktidar kanadına bağlı dört milletvekili ar
kadaşımız bir kanun teklifi sunmuşlar ve bu ka
nun teklifi Plân Komisyonunun da kabulüne 
maslıar olarak, Yüce Heyetin huzuruna, günde
me girmiş şekliyle gelmiş bulunuyor. Bunu da, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu kabul 
buyurduğu takdirde, halen Almanya'da bu ka
nun çıktıktan sonra giden, bir işçi sendika uz
manı o takdirde 11 tane işçi sendika uzmanı se
viyesine çıkacaktır ve bir vakıadır ki, işçilerin 
dertleriyle ilgilenmekte, işçi sendika uzmanları
nın oynadıkları rol diğer ataşelere ve müşavir
lere nazaran daha fazladır. 

1963 - 1964 yılında bir aded olan müşavire, 
bir müşavir yardımcısı, on çalışma ataşesi, 20 
ataşe memuru tâyin edilmiş, ayrıca iki uzman 
mühendis maden bölgesi için tâyin edilmiş bu
lunuyor. 1963 - 19Gİ yıllarında bir aded olan 
başkonsolosluk, Adalet Partisi İktidarı sama
nında 9 a çıkarılmış, Frankfurt, Münich, Köln'-
de Maliye Bakanlığınca üç iktisat müşavirliği 
kurulmuştur. Keza, 864 sayılı Kanun yürürlüğe 
girdikten sonra mukaveleli olarak üç doktor, 
iki hukukçu, dokuz din adamı, 21 öğretmen, 
biraz evvel arz ettiğim veçhile bir sendika uz
manı, dört ekonomist uzman gönderilmiştir. 
1965 yılında Almanya'da işçilerle ilgilenecek, 
bütün, bu konularla alâkalı memurun adedi bir 
müşavir, iki çalışma ataşesiyle bir memurdan 
ibaretti. Bugün bu sayı yeterli olmamakla be
raber, biraz evvel arz ettiğim seviyeye çıka
rılmıştır. 

Adalet Partisi iktidarı Almanya'da çalışan 
ve kalbleri Türkiye'nin kalkınması için çarpan 
Türk işçilerinin şikâyetlerini azaltmak konu
sunda gereken tedbirleri Türkiyenin de iktisa
di imkânları nisbetinde zaman zaman yerine ge
tirmekte ve değerlendirmektedir. 
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Sayın Bölükbaşı'nın muhtırasının temel ola
rak dayandığı anailkelerden bir tanesi bu za
rarlı neşriyat konusu idi. Zararlı neşriyat ko
nusuna Hükümet büyük bir ciddiyetle el koy
muş bulunmaktadır. Bu konuda etraflıca bilgi 
arz etmekten bendeniz de mazurum. 

Diğer taraftan, müddetin kifayet etmemesi 
sebebiyle arz edemediğim diğer sözleşmeli per
sonel, müşavir ve ataşeler konusunda etraflı bil
gi arz etme imkânından maalesef mahrumum. 

Türkiye işçi Partisi Grup Sözcüsü Sayın 
arkadaşımızın bir beyanına, burada kendilerini 
savunma durumunda bulunmıyan Devlet memur
ları arkadaşlarımızın, hele hele bu konuyu cid
diyetle takibeden arkadaşlarımızın hukukunu 
korumak bakımından cevap vermek istiyorum. 
Bu da, îş ve işçi Bulma Kurumunda Almanya'
ya gidecek işçiler için bir tasnif, bir sıra bulun
madığı, bir keyfîliğin hüküm sürdüğü yolunda
ki iddialardır. 

KEMAL NEBlOĞLU (Tekirdağ) — Hayır, 
ben öyle bir şey söylemedim. 

A.P. GRUPU ADINA KAYA öZDEMlR 
(Devamla) — Ben öyle anladım. Yanlış anla-
mışsam Sayın Nebioğlu'ndan özür dilerim, ama 
benim anladığım o idi. Oysa tş ve işçi Bulma 
Kurumunda bu konular ciddî tasnife tabi tutul
makta ve üzerinde büyük bir önemle durulmak
tadır. 

Kanaatimiz muhterem arkadaşlar, Alman-
ya'daki veya yurt dışındaki işçiler konusunda 
daha radikal tedbirler alma hususunda Hükü
metin büyük bir gayret içinde olduğudur. Sayın 
Bölükbaşı'nın tenkidlerinde haklı taraflar var
dır. Haklı tarafları inkâr etmek meseleleri hal
letmek değildir, haklı tarafların olduğunu kabul 
etmekle beraber bu konunun bir gensoru niteli
ğinde olmadığı düşüncesi ve yukardan beri say
dığım tedbirlerin alındığı mülâhazasiyle genso
runun gündeme alınmasına Adalet Partisi ik
tidar grupu olarak karşı olduğumuzu Yüce Mec
lise saygı ile arz ederim. Teşekkür ederim. (A.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmıyan ar
kadaşım varsa lütfen oyunu kullansın, kupaları 
kaldırtacağım. Olmadığına göre oylama işlemi 
bitmiştir. Kupalar kalksın. 

Söz, Güven Partisi Grupu adına Sayın Coş
kun Kırca'nm, buyurun efendim. 

G.P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (is
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Güven Par
tisi Grupu memleketimizin bugün içinde bulun
duğu iktisadi ve teknolojik şartlar açısından 
plânlı bir politika dairesinde dost yabancı ülke
lere işçi gönderilmesinin prensip itibariyle fay
dalı bir görüş olduğuna kaanidir. 

Biraz evvel burada konuşan Sayın iktidar 
Partisi Sözcüsünün sözlerinden de anlıyoruz ki, 
geçen dönemde kendileri burada yoktular, par
tisinin bâzı çevrelerinde mevcudolan bu konuda
ki allerjilerin nihayet giderilmiş olmasını da 
grupumuz memnuniyetle karşılamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin 
şartları içinde dışarıya işgücü ihracı politikası
na bilerek karşı gelen çevreler vardır, bilmiye-
rek karşı gelen çevreler vardır. Bilerek karşı 
gelen çevrelerin başında aşırı sol gelir. Bunlar 
aynı zamanda aile plânlaması tedbirlerine de 
karşıdırlar. Maksatları bir gün içerisinde Tür
kiye'de gizli işsizliğe ve işsizliğe çare bulmak 
ve tam istihdam politikasına, seviyesine erişmek 
mümkün olmadığına göre ve kendi hayran ol
dukları memleketlerin bir kısmı dahi, ne söyle
nirse söylensin, bu seviyeye en şedit tedbirlere 
rağmen erişemedikleri halde, aradan geçecek 
zaman içerisinde Türkiye'de işsizliğin baskısı
nın artması suretiyle içtimai zümreler arasında 
birtakım mücadelelerin doğmasını beklerler. Dı
şarıya işgücü ihracına ve aile plânlamasına kar
şı oluşlarının belli başlı sebebi budur. 

Buna mukabil pek de şuurlu olmıyarak bir
takım teokrasi hayranı çevreler de kimisi yan
lış bâzı tefsirlere dayanarak dinî icapların bu
nu emrettiğini söylerler, iktisadi meseleleri ya
kından bilmiyen bâzı iyiniyetli kimselerin de 
millî gücümüzü artırmanın dışarıya işgücü ihra-
ciyle bağdaşmadığı kanaatinde olduklarına za
man zaman rastlanır. Bu da yanlış bir görüş
tür. Aslında işgücü ihracından Türkiye esas 
itibariyle büyük faydalar temin etmektedir, iş
sizlik ve gizli işsizlik baskısı azalmaktadır, tedi
ye bilançomuz üzerindeki baskı azalmaktadır, 
yatırım fonlarımız artmaktadır ve ayrıca oraya 
giden işçilerimizin teknolojik seviyeleri artmak
tadır. Şüphesiz böylesine büyük bir problem, 
prensip itibariyle taraftar olduğumuz bu dâva 
birtakım tatbikat meseleleri de yaratmıştır ve 
yaratmaya da devam edecek. 
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Bu arada Sayın Çalışma Bakanının çok önem
li gördüğümüz şu hususu açıklamasını rica edi
yorum : Dışarıya giden vasıflı işçilerden dola
yı memleketimizde vasıflı işçi piyasasında bir 
darlık var mıdır ve dışarıya giden bu vasıflı iş
çilerin geniş ölçüde memlekete dönmemiş olma
ları ve dönmemeleri gibi bir eğilimle karşılaşı
yor mu? Eğer bu eğilimler varsa şüphesiz bunlar 
hakkında da gerekli tedbirlerin alınması gere
kir. Esasen bizim Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğiyle yaptığımız ortaklık anlaşmasının kademe
li oluşundan doğan ruh, bu tedbirlerin alınma
sında Ortak Pazar memleketlerinin bize yardım
cı olmalarını da gerektirir. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyal güvenlik ted
birleri bahsinde ileri adımlar atılmıştır. Bu ko
nuda esas, hiç şüphesiz oradaki yerli işçi ile 
Türk işçisinin eşitliği olmalıdır, hattâ diğer ya
bancı işçilerin eşitliği olmalıdır. Oraya giden iş
çilerimizin ailelerini de beraber götürüp götür-
memelerinin hangisinin uygun olacağının çok 
ciddî bir şekilde incelenmesi gerekir. 

Bu bakımdan acele tedbirlere ulaşmama/k 
lâzımdır. Ailelerinin beraber gitmesinin orada 
şüphesiz birtakım ahlâki problemlerin doğma
sını önliyeceği aşikârdır, fakat bu faydasının 
yanında bilhassa vasıflı işçilerin orada yerleşip 
kalmasını teşvik etmesi gibi bir sakıncası da ak
la gelebilir. Her halükârda faydası ve sakın
cası bilimsel etütler sonucunda ortaya konmak 
ve ona göre bir siyaset takibedihnelidir. 

Oradaki yerli sendikaların işçilerimize kar
şı alâka göstermelerini temin için bilhassa 
Türk - iş in mensubolduğu beynelmilel sendi
ka teşekkülleri yoliyle gereken tedbirleri alma
sına Hükümetin yardımcı olmasında büyük fay
da vardır. Doğrudur, çoğu yabancı memleket
lerde oranın yerli işçileri yabancı işçilere karşı 
bir ayırım eğiliminin irindedirler. Fakat biz 
şahsan Federal Almanya'da en üst seviyedeki 
sendika idarecilerinin böyle bir anlayış içinde 
olduklarını tahmin etmiyoruz. Alt kademelerde 
böyle bir anlayış olsa dahi Hükümetin ve Türk -
işin alacağı tedbirlerin bunu giderebileceğini 
ümidediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, karşımıza çıkan 
belli başlı problemlerden bir tanesi eğitim me
selesidir. Şüphesiz giderken bu arkadaşlarımıza 
kurs açılmalı, eğitimleri temin edilmeli, geldik
ten sonra da intibakları sağlanmalıdır. Bu ko

nuda durumun büyük bir vahamet arz ettiğini 
ideolojik açıdan iddia etmemekle beraber Sa
yın Bölükbaşı'nın sözlerine hak veriyorum. Ora
da iyi refah seviyesine erişmiş işçilerimiz için 
buraya geldikleri zaman iş bulmakta sıkıntı çek
memeleri ve intibaklarının sağlanması büyük bir 
ehemmiyet arz eder. Bu işçilerimizin Türkiye-
deki durumunun iş ve İşçi Bulma Kurumu ta
rafından büyük bir dikkatle takibedihnesi ve 
intibaklarının sağlanması ve bu konuda da da
ha ileri ve devamlı tedbirler alınması faydalı 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, belli başlı mesele
lerden bir tanesi şüphesiz bu işçilerimizin ta
sarruflarının Türkiye'deki yatırımlar için se
ferber edilmesidir. Bu bakımdan belli başlı 
problem işçi dövizlerimizin bozulmasında uygu
lanan döviz kurlarıdır. Bu konuda grupumu-
zun üç gün önce yayınladığı bildiriyi burada 
tekrar edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda Hükü
metin takibettiği siyasi gerçekçi bulmuyoruz. 
Sayın Maliye Bakanı arkadaşımız da burada 
iken arz edeyim; Türkiye zaten Beynelmilel Pa
ra Fonu Anlaşması hükümlerinden zaruretler 
tahtında kaçınabilmek için, açıkça söyliyelim, 
bâzı hileyi şeriyeler, bugün birçok kurlu sis
tem tatbik etmektedir ve etmek zorundadır. Hal 
böyle iken zannediyoruz ki, tek gerçekçi yol, 
işçilerimizi orada karaborsa simsarlarının elin
den kurtaracak ve dövizlerin mümkün olduğu 
kadar tam şekilde Türkiye'ye dönmesini sağ-
lıyacak yol, serbest piyasa kuru üzerinden res
mî kambiyo mercilerimizin işçi dövizlerini boz
ması esasının kabul edilmesidir. Bu böyle olur
sa, Türk parasının kıymeti üzerinde develüas-
yon yollu tesirler olur mu, olmaz mı?.. Hiç zan
netmiyorum. Türkiye zaten çok kurlu sistemi 
tatbik etmektedir, tatbik etmek zarureti için
dedir. Bundan bâzı sakıncalar doğabilir. Fakat 
bu sakıncalar karşılığında gerek işçilerimize 
haklarını temin etmek ve onlar da bu duyguyu 
uyandırmak bakımından, gerek çok daha fazla 
dövizi Türkiye'ye çekmek bakımından üstün 
faydalar olduğuna inanmaktayız. 

Bu tasarrufların Türkiye'de yatırımlar için 
seferber edilmesi bakımından, Sayın Adalet 
Partisi Grupu Sözcüsünün belirttiği gibi, bâzı 
halka açık denebilecek Anonim Şirketlerin ku
rulması gibi, Türksan gibi önemli adımlar atıl-
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mış'sa da, bu konuda da Devletin açıkça ön-
ayak olması ve bir yatırım konsorsiyumunun 
yöneticisi durumuna geçmesi lüzumunun git
gide bedahat arz etmekte olduğuna inanıyoruz. 
Plânda karma teşebbüs adı altında yer alan ve 
grupumuzun bâzı tekliflerinin kaJbulü netice
sinde, belirli kişilerin ve belirli sermayenin hâ
kimiyeti altında olmaması prensip itibariyle 
kabul edilen şirketlerin, bir yandan Devletin, 
bir yandan bu işçilerimizin iştiraki ile kurul
masında büyük faydalar vardır. Devlet bu ko
nuda sadece işçilerin ortak olacağı şirketlerin 
kurulmasına teşvikçi ve yardımcı olmaktan ile
riye giderek bizzat iştirakti şeklinde çalışma
lar yapmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, böylesine önemli bir 
işgücü ihracı bahis konusu olduğu zaman, bâzı 
ahlâki, mânevi meselelerle ve ideolojik konularla 
karşılaşmamız tabiidir. Güven Partisi Grupu, 
Avrupa'da ve sair dost memleketlerde bulunan 
büyük Türk işçi kütlesinin, başta komünizm ol
mak üzere her Anayasa dışı cereyana karşı ken
di mayasında geniş bir muaflık taşıdığına inan
makla beraber, gene de bu konuda âzami teyak
kuzun gösterilmesi zaruretine inanıyor. 

Çok geniş şekilde temas etmenin, mümkün 
olmadığı bir mevzu: Orada, bazan gazote sü
tunlarımıza kadar akseden, yalnız millî ahlâk 
ve edebimizin icaplarına değil, hattâ her medeni 
memleketin ahlâk ve edap kaidelerine aykırı 
birtakım davranışlar, bâzı belirli kişilerde 
- asla kütlede değil- mevcutsa; bunun oradaki 
işçi kütlemizi ne kadar müteessir ettiği ve bun
dan ne gibi suçların işlenebildiği hepimizin ma
lûmudur. iş ve işçi Bulma Kurumunun yaptığı 
ayırım ve istifa içerisinde bu noktaya da gerek
li dikkatin gösterilmesi gerekir. 

işçilerimizin mânevi ihtiyaçlarını karşıla
mak bakımından oraya gönderilen öğretmen ve 
din adamı gibi memurların hakikaten konsolos
luk ve sefaretler bünyesi içerisinde (daima bu
nun yollarını diplomatik servisler bulabilmiş
lerdir) münasip unvanlar altında, eğer o un
vanlarla kendilerine gerekli vesikalar verilemi
yorsa, münasip unvanlar altında vazifelendiril
mesi temennisine biz de iştirak ederiz. Bu ko
nuda bu kültürel ve mânevi hizmetleri görecek 
olan memurlarımızın daha faal bulunabilmeleri 
için, Federal Almanya Hükümetinin de biraz da

ha yardımcı olmasını sağlamak icabettiğine ina
nıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, teşkilât konusun
da ; biz de sosyal müşavirlere ve sendika uzman
larına ilâveten sağlık ve hukuk müşavirlerinin 
bu teşkilâta ilâvesinde ve tercümanlar mesele
sinde de bizzat çalışma ataşelikleri eliyle teşki
lâtlanmasında fayda görürüz. 

Bu işçi kütlesinin Anayasa dışı cerayanların 
her çeşidine mâruz tutulmak istendiği aşikâr. 
İç komünistlerimize de, onların dışardaki mütte
fikleri komünistler de bu kütleyi tesir altına 
almak için çalışmaktadırlar. Türkiyeden ihraç 
edilmiş birtakım teokrasi taraftarlarının da ora-
'da faaliyetlerde bulunduğuna dair ciddî haber
ler vardır ve nihayet milletimizin bütünlüğünü 
bölücü birtakım propagandalar yapmak istiyen-
ler de, oradaki işçi kütlesini kendilerine müsait 
bir mevzu telâkki edebilirler ve etmişlerdir. Bu 
bakımdan oraya gönderilecek öğretmenlerin çok 
ciddî şekilde seçilmesi, Türkiye'den gönderile
cek Türkçe neşriyatın ve kitapların kültür ata
şelerimiz eliyle, ciddi bir şekilde planlanması 
ve yayılması ve nihayet Devlet radyolarının bu 
kütlenin kültürel ihtiyaçlarını karşılayıcı ve 
mâruz bulundukları sapık ideolajilere karşı 
mücehhez olmalarını temin edici neşriyatı, bu
günkünün çok üstüne çıkarması zaruretine inan
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, bir dakika
nız kaldı. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Sayın Bölükbaşı'mn bu önergesi ümidediyo-
ruz ki, dışardaki işçilerimizle ilgili meselelerin 
daha teferruatlı bir şekilde görüşülmesine im
kân verebilecektir. Grupumuz da bu önerge 
için, bu anlayış içersinde oy kullanacaktır efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; yabancı memleketlerde çalışan Türk işçileri 
hakkında yetersiz politika takibeden Başbakan 
aleyhinde Anayasanın 89 ncu maddeci gereğince 
Millet Partisi Genel Başkam ve Ankara Millet
vekili Sayın Bölükbaşı bir gensoru talebinde bu
lunmuştur. Kendileri bu gensoru talebinde bu-
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lunmadan önce bir heyetle Türk işçilerini Av
rupa'da ziyaret etmiş ve onların dert ve dilek
lerini tesbit etmiş; kendi beyanına göre yedi 
ay önce Sayın Başbakana ve Cumhurbaşkanına 
birer muhtıra takdim etmiştir. Hulasaten ifade 
ettiğine göre, dili, dinî, örf ve âdetleri ayrı olan 
memleketlerde yaşıyan Türk işçileri birçok hal
ledilmesi lâzımgelen güçlüklerle ve problemlerle 
karşı karşıya kamış ve bunun için alınması lâ
zımgelen tedbirler alınmamış, kendi kaderlerine 
terk edilmişlerdir. Mevcut teşkilât, konsolosluk 
çalışma ataşelikleri, din görevlileri bu prob
lemleri halledecek kifayette değildirler. Bunun 
için sıhhi, hukukî, malî tedbirleri alacak resmî 
müşavirliklerin kurulmasını, gümrük işlerini 
halletmesi için de gümrük servislerinin kurul
masını ve dilleri aynı olmadığı için onlarla an
laşmayı temin etmek için kullanılan tercüman
ların vazifelerini görürken işverenlerin tesirin
den azade hale getirilmesini, Türk işçilerinin 
bu suretle hak ve hukukunun korunması için 
bu muhtırada Sayın Başbakandan talepte bu
lunmuştur. 

Ayrıca, memlekete dönecek olan işçilerin 
memleketimize döndüklerinde özel bir istihdam 
politikası takibedilerek memleketimizin ilerdeki 
menfaatlerinin teminat altına alınmasını iste
miştir. 

Yine Türk işçilerinin orada almteri döke
rek, göznuru dökerek elde etmiş oldukları ser
vetlerini yabancı memleketlerde bırakmayıp 
kalkınan Türkiye'ye yatırım yapmalarını temin 
etmek için devletin önayak olmasını ve bu hu
susta teşebbüsler kurup işçilerimizi ortak etme
sini istemiştir. 

Yine işçilerin tasarruflarını sağlamak için, 
bulundukları yabancı memleketlerde gerekli 
tedbirlerin de alınmasını ifade etmiştir. 

Ancak, Sayın Bölükbaşı'nın beyanına göre, 
7 ay önce vermiş olduğu bu muhtıraların gere
ğinin hiç biri yerine getirilmemiş, tedbirler 
alınmamıştır. Bu sebepten dolayı kendi kaderine 
terk 'edilmiş, ıstırap içinde ümitsiz bir şekilde 
kıvranan Türk işçisine yabancı ideolojiler ken
di hâkimiyetlerini tesis etmek için gayret sar-
fetmiş, hattâ öyle bir hale gelmiş ki, Saym Bö
lükbaşı'nın beyanına göre, Türk işçisine müza
hir olmak durumunda bulunan müesseselerin 
içine dahi azılı komünistler yerleşmiştir. 

Saym Bölükbaşı'nın ileri sürmüş olduğu bu 
iddialar teker teker tahlil edildiği zaman, ye
rindedir. 1968 yılı Bütçe müzakereleri sırasın
da da tesbit ettiğimiz üsere, Birinci ve İkinci 
Beş Yıllık Plânda tahmin edilen işçi gelirlerin
de bir gerileme hâsıl olmuştur. Bu gerilemenin 
jcbcpleri belki de buna dayanmaktadır. Bu hak
lı tedbirleri Hükümetin almadığı açık bir delil
le ortaya sürülmüş ve dolayısiyle Hükümet bu 
tedbirleri almadığı için siyasi bakımdan mesul 
tutulmak istenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bölükbaşı'nın 
ileri sürdüğü ve dolayısiyle de grupumuzun hak
lı olarak katılmış olduğu bu iddiaların tahlili
ne grupumuz imkân bulamamıştır. Sayın Bö-
1 akbaşı bu iddialarını üç satırlık bir önerge ile 
vermiştir, delillerini, delillerin dayandığı mes
netleri teker teker izah etmediği için grupumuz 
bu hususta müzakere yapmak imkânından mah
rum kalmıştır. Müzakere yapamadığı için de 
verilen bu önergenin bir gensoru mahiyetinde 
mi, bir genel görüşme mahiyetinde mi, yahut 
bir Meclis araştırması mahiyetinde mi olduğu 
hususunda bir kanaate varamamıştır.. Bu se
bepten dolayı eğer vakit bulursak, Yeni Türki
ye Partisi olarak, Saym Bölükbaşı'nın ileri sür
müş olduğu bu iddiaları hükümeti dinledikten 
sonra tahlil ve müzakere edeceğiz, müzakere 
neticesinde müspet menfi kanaatlerimizi izhar 
etmiş olacağız. 

Ancak bu meyanda Sayın Bölükbaşı'nın ile
ri sürmüş olduğu iddialar, hem'Türk İşçisinin 
hak ve menfaatleriyle ilgilidir, hem de her tür
lü yıkıca cereyanlardan Türk İşçilerini koru
mak ve dolayısiyle memleketimize döndükleri 
takdirde, memleketimizi de bu yıkıcı cereyanla
rın tesirinden korumak için hükümetin hassasi
yeti gerekmektedir. 

İşçi dövizlerimizin celbi için de tedbirlerin 
alınmasını grupumuz önemle nazarı dikkate al
masını hükümetten istemektedir. Devletin işçi
lerimizin yarınlarından Türkiye'de teminat al
tına alınması için yine grupumuz Hükümeti ge
rekli tedbirleri almak hususunda müteyakkiz 
olmaya davet etmektedir. 

Bütün bu mülâhazalar tahtında Hükümeti 
dinledikten sonra, eğer vakit kalırsa, grupu
muz müspet menfi kendi kanaatini tesbit ede
cek, oylarını o şekilde kullanacaktır. 
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Yüce Meclisi Grupüm adına saygılarımla 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Yü
ce Mecliste bulunan bütün grupların sözcüleri 
konuştular. Söz Hükümetin. Ancak, Sayın Ba
kandan yarım saatte konuşmasını bitirip bitire-
miyeceğini sormak istiyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLÎ ERDEM 
(İzmir) — Bitmez. 

BAŞKAN — Şu halde Bakana bugün söz 
vermiyorum. Yalnız açık oylamanın neticesini 
arz ediyorum. 

29 . 11 . 1967 | 
1. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, bir 

firmanın Moskova Devlet Buz Balesi ve Moskova 
Devlet Sirki isimli topluluklarla yaptığı anlaşma
larla elde ettiği gelire ve ödediği vergiye dair 
sorusu ve Maliye Bakam Cihat Bilgehan'ın ya
zılı cevabı (7/576) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanlığı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
denizi rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Ahmet Dallı 

İstanbul, Galata, Fermenseciler Kardeşim so
kak Grafik han 32 - 34 - 40 numarada mukim 
(Abdülkerim Beyazıt) firması, Moskova Devlet 
Sirki ve 

İMoskova Devlet Buz Balesi isimli topluluk
larla yaptığı anlaşmalar sonunda 1965 ve 1966 
yıllarında elde ettiği gelir olarak, Gelir Vergisi | 
beyannamelerinde kaç lira göstermiştir ve bu T 
yıllarda Gelir Vergisi olarak kaç lira ödemiştir? 

3 . 4 . 1968 I 

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 Bütçe 
yılı Kesinhesaplarma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına 192 üye iştirak etmiş, 185 ka
bul, 5 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Bu suretle 
çoğunluk bulunamamıştır, tekrarlanacaktır. 

Vakit de geciktiğinden bugünkü Birleşimi 
8 Nisan 1968 Pazartesi günü saat 15,00 te açmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

I T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2193 - 1544/13335 

Konu : Ahmet Dallı'nın soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Sekreterlik : 
İlgi : 8 .12 .1967 gün ve 7/576 - 5464/33226 

sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Ahmet Dallı tarafından 
Başkanlıklarına verilen ve tetkiki için Bakanlı
ğımıza havale buyurulan 29 . 11 . 1967 tarihli 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak İstanbul Va
liliği ile yapılan haberleşmeden; 

Galata Vergi Dairesi mükelleflerinden Ab
dülkerim Beyazıt'm 1965 takvim yılı beyanna
mesinde, Moskova Devlet Sirkinden dolayı 
595 744,45 lira gelir beyan ettiği, bu miktara di
ğer ticari işlerinden hâsıl olan 93 512,76 lira ka-

I zancın ilâvesi suretiyle 689 257,21 lira gelirden 
[ 405 951,64 liralık zararının mahsubu sonunda 

283 305,57 lira matrah üzerinden 135 395 lira 
I vergi ödediği, 

..». >m>9<m < •<-

5. _ SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Adı geçenin 1966 yılında Moskova Buz Bale
si topluluğundan 153 468,95 lira olmak üzere ce
man 186 110,48 lira gelir ve 557 079,32 lira zarar 
beyan ettiği, zararının gelirinden mahsubu so
nunda geriye 370 968,84 lira zarar kaldığından 
bu yıl için adına vergi tahakkuk ettirilmediği, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerine arz olunur. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya bölgesindeki pancar ekim sahalarına 
dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un 
yazılı cevabı (7/593) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında ara
cılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Sakarya ilimiz genel olarak geçimini pancar 
üretiminden sağlamaktadır. Bu yıl pancar ekim 
sahalarından % 3 nisbetinde bir azaltılma yapıl
mıştır. 

Sakarya'mız bu yıl aynı zamanda bir deprem 
âfetine de mâruz kalmıştır. Bu deprem iktisadi 
hayata, geçim durumuna büyük ölçüde etki yap
mıştır. 

Bu sebeple pancar ekim sahalarının % 3 nis
betinde daraltılması, zaten yokluk içinde bulu
nan Sakarya ^köylüsünü daha mağdur duruma 
düşürecektir. 

Diğer taraftan ise Adapazarı'na bağlı Abalı 
köyü ise iki kat bir mağduriyetle karşı karşıya 
bırakılmıştır. 

Çünkü Abalı başta olmak üzere Doğancılar 
köyünün ekim sahasındaki % 3 nisbetinde indir
me 1967 ekim sahası ele alınarak yapılmıştır. 

Oysa çeşitli sebeplerle 1967 yılında Abalı kö
yü ancak 418 dönüm pancar ekebilmiş idi. 

Bu nisbet Abalı köyünde 1964 yılında 725 
dönüm, 1965 te 700 küsur dönüm, 1966 da ise 
713 dönümdür. 

Bu duruma göre 1967 yılının ölçü alınması 
bütün diğer köylere nazaran Abalı köyü baş
ta olmak üzere, Doğancıları da iki - üç nisbe
tinde mağdur etmiş bulunuyor, 

1. Bu yıl depremden doğan zararlar kar
şılığı bütün Sakarya'da pancar ekim sahaları
nın % 3 nisbetindeki azaltılmanın kaldırılması, 

2. Abalı köyünün ve Doğancılar köyünün 
iki kat mağduriyetinin giderilmesi için eğer 
% 3 indirim yapmakta Sakarya'nın bu yılki 
özelliği dikkate alınmıyacaksa, bu köylerin uğ
radığı haksızlığın düzeltilmesi için 1964 yılın
daki ekim sahasının dikkate alınarak işlem ya
pılması, 725 dönüm üzerinden % 3 kesinti ol
ması bir ölçüde mağduriyeti azaltacaktır. 

Bu konularda ne düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık yazı işleri Bürosu 
Sayı : 9/154 

21 . 3 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 18 . 12 . 1967 
tarih ve 7/593 - 5568/33849 sayılı yazıları. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
«Sakarya bölgesindeki pancar sahalarına dair» 
yazılı soru önergesine cevabımız ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
«Sakarya bölgesindeki pancar sahalarına» dair 
yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı ceva
bıdır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda, şeker istihlâki ve 
mevcut stoklar göz önüne alınarak; 

a) 1971 yılına kadar, yıllık âzami 1 500 000 
dönüm pancar ekilmesi, 

b) 1971 yılma kadar yıllık 600 000 ton 
şeker istihsali programlanmıştır. 

1968 yılı pancar taahhüt programı da bu 
esas altında ve 1967 yılı fiilî pancar ekim mik
tarı olan 1 488 000 dönüm göz önüne alınarak 
tesbit edilmiştir. 

Önergede, ekim miktarında yapıldığı ileri 
sürülen 1/3 noksanlık, bir ekim tahdidi olma* 
yıp, 1967 fiilî ekim miktarının 1968 programı 
için esas alınmasından ileri gelmektedir, 
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Abalı ve Doğancılar köylerinde de 1968 yılı 
taahhütleri 1967 yılında fiilen yapılan ekim 
miktarları üzerinden tesbit edilmiştir. Bu köy
lerde 1968 yılma isabet eden münavebe sahası 
daha geniş bir alan kapladığından, taahhüdo-
larak verilen miktar tabia tiyle köylüyü tat
minden uzaktır. Ancak, münavebe alanlarının 
ekim imkanlarına göre, vâki ekim talepleri 
müsbet mütalâa edildiği takdirde, isteklerin 
sonu gelmiyecek ve fabrikaların ekim program
ları, dolayısiyle şeker üretim programı asgari 
iki misli bir seviyeye ulaşacaktır. 

S. — Zonguldak Mil UUvek.il i Kenan Ksenfiin'-
in, Kıbrıs olaylarına ve bu konudaki tutum, ve, 
davranışlara dair sorunu ve Dışişleri Bakanı İh
san Habri CaylayanyiVin yazılı cevabı. (7/fi99) 

4 . 12 . 1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerini saygiyle arz ve rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Kenan Esangin 

Soru : 
1. Kıbrıs'ta 15 Kasım 1967 günü saat 14,10 

da Türklerin en önemli mukavemet bölgesi olan 
Geçitkale ve Boğaziçi köylerine karşı yapılan 
Rum ve Yunan saldırısı karşısındaki tutum ve 
davranışlarınız, konuşmalarınız ve Parlâmen
toya takdim tarzınız, Parlâmento üyeleri ve 
kamuoyunda derin şüphe ve endişeler yaratmış 
ve sizi suçlu duruma sokmuştur. Bu davranışla
rın izahı. 

2. 14 Kasım günü Kıbrıs'ta aynı bölgeye 
karşı Rumların yığmak yaptıkları bilindiği ve 
15 Kasım saat 14,30 da taarruz ettikleri haber 
alındığı halde bu durum neden sorumlu makam
lara, özel olarak Millî Savunma Bakanlığına 
aynı gün saat 20,30 a kadar duyurulmarnıştır? 
Neden sivil ve askerî teknisyenlerin teklifleri 
dikkate atlmmamıştır.? 

3. 15 Kasım günü saat 21,00 de kabine top
lantısına başlanırken her hangi bir ihtimale 
karşı, gerekli Devlet müesseselerine ve Silâhlı 
Kuvvetler sorumlularına neden bir hazırlık ya 
da bir uyarma emri verilmemiştir? Böyle bir 
durumda memleket bir baskına uğrasaydı ne 
olacaktır.? 
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4. 16 Kasım saat 04,00 te Silâhlı Kuvvet
lere müdahale emri verildiği söylendi ve saat 
07,30 da ramların o köylerden çekildiği haberi 
alındı aradan geçen 3,5 saatlik saman içinde 
Hava Kuvvetleriyle neden Kıbrıs'a bir misille
me taarruzu yapılmasına müsaade edilmedi? 

5. Ay:n gün Büyük Millet Meclisi toplan
tıya çağrıldığı vakit yalnız izahat verme mak-
sadiyle geldiğiniz anlaşılıyordu. Meseleye bit
miş nazariyle mi. bakıyordunuz? Meclisin bas
kısıyla Hükümete bir gün sonra yeniden verilen 
yetkiden sonra neden Kıbrıs bir yana bırakıla
rak Yunan Hükümeti karşımıza alındı? Sizi bu 
yola götüren sebepler ve etkiler neler olmuştur? 

6. İki yıldan beri Kıbrıs'da Yunanlıların 
12 binden fazla askeri olduğu bilindiği ve Bir
leşmiş Milletlerde Rosidis'in bunu haklı göste
rir konuşmalarına cevap bile vermediğinim hal
ele, bu defa Yunanistan'a verilen notanın baş 
şartı neden bu askerlerin çıkarılmasına inhisar 
ettirilmiştir? Sizi esas hedeften bu yöne hangi 
sebepler ve etkiler çekmiştir? Bugünkü dünya 
koşulları içinde bir Türk - Yunan savaşma 
müsaade edilmiyeceği takdir olunarak Yunanis
tan'ın zayıf durumundan istifade ederek Kıb
rıs'ta fiilî bir durum yaratılması neden düşü
nülmemiştir. 

T. O. 
Dışişleri Bakanlığı 

KIYU - Kıbrıs Dairesi 
Genel Müdürlüğü 
740 .163 - 719/29 
Konu : Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-

gin'in, yazılı önergesi Hk. 
14 . 3 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20 Aralık 1967 tarihli ve Genel Sek

reterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/599 sayılı ya
zıları. 

Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in 
ilgide kayıtlı yazılarına ekli. 4 Aralık 1967 ta
rihli. önergerine ait cevap iki nüsha halinde ili
şikte takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 
8 . 3 . 1968 

Kıbrıs'ta Geçitkale ve Boğaziçi Türk köyleri
ne 15 - 16 Kabını tarihlerinde vâki saldırılar üzş'-

http://UUvek.il
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rine, konu Hükümetimiz tarafından zamanında 
ve lâyık olduğu hassasiyet ve önemle ele alınmış 
takibedilmiş ve tecavüzün defi için gereken 
kararlar derhal alınmıştır. 

Tecavüzün önlenmiş olmasına ve Türk köy
lerinin süratle tahliye edilmesine rağmen, Hü
kümetimiz bu suretle ortaya çıkan ve nedenleri, 
saldırı olaylarını zahiri sebeplerinin ötesinde 
ve devamlılık arz eden buhranın, bir kere da
ha tekerrür etmiyecek şekilde giderilmesi ve 
Türk Cemaatının güvenliğinin sağlam bir te
minata bağlanması imkân ve çarelerini araştır
mıştır. 

Hükümetimizin bu alanda takibini düşün
düğü politikanın bütün veçheleri Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 16 Kasım günkü oturu
munda izah edilmiş ve topyekûn tasvip gör
müştür. 

Kıbrıs buhranının temelinde yatan usurlar-
dan biri ve en önemlisi olarak teşhis ettiğimiz, 
Adadaki gayrimeşru Yunan kuvvetleri halen 
çekilmiş bulunmaktadır. Yunan Hükümeti ile 
birlikte bu kuvvetlerin tahliyesinin Barış Gücü 
tarafından tevsik edilmesi hususunda mutaba
kata varmış bulunuyoruz. Bu mutabakat uya
rınca işin intacı için gerekli hazırlıklar ilerle
miş bulunmaktadır. 

Cemaatımızın güvenliği bakımından önem 
arz eden ve Ada içinde alınması gereken çeşitli 
sulh ve güvenlik tedbirleri konusuna gelince, 
T)u husus karar mercii olan Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyine intikal etmiş bulun
maktadır. Güvenlik Konseyi 22 Aralık tarihli 
karariyle, tarafları, Genel Sekreterin 3 Aralık 
talihli çağrısiyle teklif ettiği «Dostane teşeb
büsler» den yararlanmaya davet etmiştir. Ge
nel Sekreter tarafların konu ile ilgili görüşle
rini tesbit etmiştir. Genel Sekreterin bu ko
nudaki nihai görüşlerini Güvenlik Konseyinin 
Mart ayı içinde yapılacak toplantısından öne© 
bir rapor halinde sunması beklenmektedir. 

Yunanistan'ın, memleketimizle gerginlik vesi
leleri aramaktan çok bizimle işbirliği ve iyi niyet 
ve anlayış içinde ilişkilerini devam ettirmesi
nin karşılıklı menfaatlere daha çok uygun dü
şeceğini idrak etmiş olmasını beklemekteyiz. 
Biz feendi yönümüzden böyle bir anlayış için
de Yunanistan'la temas ve işbirliğinin muha
fazasına taraftarız. Bu tutumumuzun millî 
menfaatlerin korunmasında fedakârlıkta bu

lunulduğu veya tâviz verildiği şeklinde anla
şılmaması icabeder. 

A. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Ziraat Bankasının ödenmiş sermaye
si ile çiftçi ve tüccarlara açtığı kredilere dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in ya
zılı cevabı (7/604) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

20 . 12 . 1967 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
nın bugüne kadar ödenmiş sermayesi yekûnu 
nedir? Hangi tarihlerde artırmalar ve ödeme
ler yapılmıştır? 

2. Türkiye'de çiftçi ailesi sayısı nedir? Bu 
ailelerin nüfus sayısı nedir? 

3. Türkiye'de mevcut çiftçi ailelerine ye
ter kredi miktarı toplam olarak kaç milyar 
Türk Lirasıdır? Hali hazırda Türk çiftçisine 
dağıtılan toplam kredi miktarı kaç Türk Lira
sıdır? Bu kredilerin nevilerine göre ayrı ayrı 
miktarları toplamı nedir? 

4. Her çiftçi ailesine donatım, işletme ve 
sair krediler olarak senelik isabet eden kredi 
miktarı nedir? 

5. Yetersiz kredi yüzünden ziraatin geliş
mediği, maliyetin arttığı, bu yüzden ihraç im
kânlarının azaldığı ve tefeciler elinde Türk 
köylüsünün soyulduğu inkârı mümkün olmıyan 
bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak 
Türk köylüsüne zamanında ve yeteri kadar kre
di temini imkânları düşünülmekte midir? Dü-
nüşülüyor ise alınan ve alınmakta olan tedbir
ler nelerdir? 

6. Ticari hayatta bir senede kullanılmakta 
olan kredinin ortalama miktarı nedir? Meselâ, 
1958 - 1959 - 1964 ve 1965 yıllan ortalaması ne
dir? 

7. Bu iki sektöre tanınan kredi imkânları 
bakımından Anayasa'nın sosyal Devlet ve sosyal 
adalet ilkelerine ve 52 nci maddesindeki tarı
mın ve çiftçinin korunması hükmüne aykırı 
bir durum görmekte misiniz? Görüyorsanız 
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niçin? Bu haksız ve adaletsiz durumu düzelt
mek için tedbirleriniz nedir? 

8. Ziraat Bankasının toprak, ağaç ve hay
vanlar ve sair menkul ve gayrimenkul mallar 
için uyguladığı değer baremi nedir? Kredi da
ğıtımında uygulanan bu gerçek dışı ve müs
tahsil aleyhindeki düşük rakamların tashihi 
için tedbirleriniz nedir? 

9. Ziraat Bankasının merkezî ve mahallî 
Ziraat Vekâleti ve ziraat teşkilâtı ile münase
betlerini kifayetli ve olumlu bulmakta mısınız? 
Değilse, ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

10. Ziraat Bankasının yıllardan beri tahsil 
edemediği ve pek çoğu resülmalinin birkaç 
misli faiz ile müstahsili ödeme gücünden yak-
sun bırakmış olan alacakların tasfiyesi zım
nında ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

11. Ziraat Bankasının 1965 yılında tüccara 
yaptığı ödeme miktarı toplamı nedir? Çiftçi
ye yapılan ödeme miktarı toplamı nedir? 

12. Umumiyetle Ziraat Bankasının ve ba
kanlığın zirai kredi politikasından memnun mu
sunuz? Memnunsanız niçin? Değilseniz ted
birleriniz nelerdir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 25.3.1968 

Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. B-4895-

1-4/ Banka ve Kredi 
Konu : Adana Milletvekili Ke
mal Sarıilbrahimoğlu'nun yazılı 
soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 12 . 1968 gün ve 7-604-5625/ 

34145 sayılı yazınız. 
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T. C. Ziraat Bankasının ödenmiş sermayesi 
ile çiftçi ve tüccarlara açtığı kredilere dair 
Adana Milletvekili Kemal Sarıilbrahimoğlu ta
rafından verilen yazılı soru önergesi üzerine ha
zırlanan cevabın 2 sureti ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
yazılı "soru önergesi ile ilgili soru ve cevapları 

1. T. C. Ziraat Bankasının bugüne kadar 
ödenmiş sermayesi yekûnu nedir? 

31 . 10 . 1867 sonu itibariyle Bankanın öden
miş sermayesi : 

924 936 800 liradır. 

Hangi tarihlerde artırmalar yapılmıştır? 

Bankanın itibari sermayesi 5453 sayılı Ka
nunla 1949 yılında 100 milyon liradan 300 mil
yon liraya, 6617 sayılı Kanunla 1955 yılında 
750 milyon liraya ve 629 sayılı Kanunla ela 
1965 yılında 1,5 milyar liraya yükseltilmiştir. 

ödenmiş sermayeye hangi tarihlerde ödeme
ler yapılmıştır? 

Bankanın ödenmiş sermayesine 1949 yılından 
31 . 10 . 1967 tarihine kadar muhtelif kanunlar 
ve bankanın kârlarından sermaye hesabına inti
kal eden paralar ve toplamları aşağıda gösteril
miştir. 
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1948 yılında devir 
1949 yılında sermayeye intikal eden 
1950 yılında sermayeye intikal eden 
1951 yılında sermayeye intikal eden 
1952 yılında sermayeye intikal eden 
1953 yılında sermayeye intikal eden 
1954 yılında sermayeye intikal eden 
1955 yılında sermayeye intikal eden 
1956 yılında sermayeye intikal eden 
1957 yılında sermayeye intikal eden 
1958 yılında sermayeye intikal eden 
1959 yılında sermayeye intikal eden 
1960 yılında sermayeye intikal eden 
1961 yılında sermayeye intikal eden 
1962 yılında sermayeye intikal eden 
1963 yılında sermayeye intikal eden 
1964 yılında sermayeye intikal eden 
1965 yılında sermayeye intikal eden 
1966 yılında sermayeye intikal eden 
1967 Ekim sonuna kadar intikal eden 
1959 - 1963 kârları ve Hazinece ödenen pp.ralar 

Her yıl 
girenler Tl. 

87 024 900 
10 131 100 
18 114 200 
36 620 100 
30 186 400 
34 608 800 
32 387 800 
46 023 500 
46 590 400 
18 257 600 
65 079 700 
25 176 100 
27 983 500 
7 779 700 
31 883 900 
209 346 500 
1 803 300 
3 516 900 
11 683 700 

180 738 700 

Toplam Tl. 

97 156 000 
115 270 200 
151 890 300 
182 076 700 
216 685 500 
249 073 300 
295 096 800 
341 687 200 
359 944 800 
425 024 500 
450 200 600 
478 184 100 
485 963 800 
517 847 700 
727 997 500 
728 997 500 
732 514 400 
744 198 100 

924 936 800 

2. Türkiye'de çiftçi ailesi sayısı nedir? Bu 
ailelerin nüfus sayısı nedir? 
Çiftçi aile sayısı 3 136 701 
Çiftçi nüfusu 18 893 089 
15 ve daha yukarı yaşlardaki 
faal nüfus 9 737 489 
(Devlet İstatistik Enstitüsünün 1964 - 1965 yıl
lığı yayınlarından 1960 yılı rakamları) 

3. Türkiye'de çiftçi ailelerine yeter kredi 
miktan toplam olarak kaç milyar liradır? Hali
hazırda Türk çiftçisine dağıtılan toplam kredi 

miktan kaç Türk lirasıdır? Bu kredilerin mev
kilerine göre ayn ayn miktarlan toplamı ne
dir? 

Tarım sektörünün ikinci plân dönemi birinci 
yılında (1968) kredi ihtiyacının 13 -14 milyar 
Tl. tutannda olduğu hesap ve tahmin edilmek
tedir. T. C. Ziraat Bankasınca kredilendirilen 
müstahsıllann 1966 yıl sonu itibariyle adedleri 
ve nevilerine göre açılan kredi miktarlannın yıl 
sonu bakiyelerini ihtiva eden cetvel aşağıdadır. 
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1966 yıl sonu itibariyle 

Kredi nevileri 

1. Çevirme kredileri 
2. Sürüm ve satış kredileri 
3. Donatım kredileri 
4. Verimlendirme ve iyileştirme kr. 
5. Arazi edin. ve tesis kredileri 
6. Ziraat sanatları kredileri 
7. Taksitlendirilen zirai krediler 
8. Tahsili kabil olmıyan zirai krediler 
9. Kontrollü zirai kalkınma kredileri 

10. AID Yardım Fon. açılan zirai krediler 
11. Yeni arazi açma kredileri 
12. Topraklandırma kredileri 
13. Mevduat munzam karşılığından açılan kre

diler 

Doğrudan doğruya müstahsıla verilen kredi
ler toplamı 

14. Tarım kredi kooperatifleri 
15. Tarım satış kooperatifleri 
16. Tohumluk kredileri 

Zirai krediler genel toplamı 

1966 yıl içinde 
yapılan ikrazat 

1 192 867 673 
47 642 536 
231 724 381 
14 223 994 
56 545 155 
4 354 395 

— 
— 

15 352 997 
25 418 647 

902 692 
— 

26 305 912 

1 615 338 383 
1 210 451 656 
1 685 470 683 

57 399 559 

4 568 660 281 

Ikrazatın 
müstahsil 
adedi 

1 284 994 
30 469 
27 166 
7 708 
18 026 

79 
— 
— 

1 583 
2 703 
674 
— 

4 496 

1 377 898 
— 
— 
— 

1 377 898 

1966 yıl so 
bakiyeler 

1 280 295 
47 255 
407 455 
25 026 
143 868 
12 865 
88 122 
1 715 
18 911 
44 747 
4 165 
8 085 

32 131 

2 114 645 
920 582 

1 628 959 
158 563 

4 822 751 

Not : Tarım kredi ve tanm satış kooperatifleri ve birliklerini de T. C. Ziraat Bankasının kred 
lûmaten yazılmış olup, kooperatiflerin temin etmiş oldukları kredilerle, kendi kaynakları üe bi 
lendirdiklerinden ortak adedleri yazılmamış 
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4. Her çiftçi ailesine donatım, işletme, ve 
sair krediler olarak senelik isabet eden kredi 
miktarı nedir? 

Üçüncü sorunun cevabı olan cetvelde adı 
geçen hesapların yıl sonu bakiyelerine göre her 
hesabın müstahsil adedine göre senelik isabet 
eden kredi miktarları hizalarında gösterilmiş
tir. 

5. Yetersiz kredi yüzünden ziraatın geliş
mediği, maliyetin arttığı, bu yüzden ihraç im
kânlarının azaldığı ve tefeciler elinde Türk 
köylüsünün soyulduğu inkârı mümkün olmı-
yan bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alına
rak Türk köylüsüne zamanında ve yeteri ka
dar kredi imkânları düşünülmekte midir? Dü
şünülüyor ise alman ve alınmakta olan tedbir
ler nelerdir? (X) temini 

Soru sahibinin kendi iddialarını delil olarak 
kalbul edip bir neticeye varması kanaatimizce 
yerinde değildir. Şöyle ki: 

Tarım ürünlerinin ihraç miktarları aşağıda
ki tabloda belirtildiği üzere her yıl bir artış 
kaydetmektedir. 

Seneler 

1963 
1964 
1965 
1966 

Milyon $ 
Tarım ürünleri 

284.2 
311,5 
351.9 
379.0 

(Rakamlar İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nından alınmıştır.) 

Diğer taraftan tarım sektörüne cari üretim 
âmilleri fiyatlariyle düşen millî gelir artmak
tadır. 1948 de 4 691,4 milyar liralık millî ge
liri olan tarım sektörünün 1959 da bu geliri 
18 495,0 milyar liraya ve 1965 te de, «son mu
vakkat tahminler» 25 434,4 milyar liraya yük
selmiştir. 

Hükümetin iş başına geldiği 1965 yılında 
3 287 000 lira olan zirai plasmanın 1968 yılın
da 6 923 956 liraya yükseltilmesi öngörülmüş
tür. 

(Türkiye İstatistik yıllığından.) 

6. Ticari hayatta bir senede kullanılmakta 
olan kredinin ortalama miktarı nedir? Meselâ, 
1958, 1959, 1964 ve 1965 yılları ortalaması ne
dir? 

Senesi 

1958 
1959 
1964 
1965 

Milyon olarak 
Lira 

3 504 
3 792 
6 232 
7 792 

(Rakamlar Merkez Bankası 1967 yılı Ekim -
Kasım aylık bülteninden alınmıştır.) 

7. Bu iki sektöre tanınan kredi imkânları 
bakımından Anayasanın sosyal devlet ve sosyal 
adalet ilkelerine ve 52 nci maddesindeki tarı
mın ve çiftçinin korunması hükmüne aykırı bir 
durum görmekte misiniz? Görüyorsanız niçin... 
bu haksız ve adaletsiz durumu düzeltmek için 
tedbirleriniz nedir? 

Tarım ürünlerinin yetiştirilmesinden istihsa
line veya ihracına kadar birtakım işlemlere tabi 
tutulduğu her türlü izahtan varestedir. 

Bu bakımdan bu ürünlerin yukarda sayılan 
işlemlerini yapabilmek için krediye ihtiyacoldu-
ğu bir gerçektir. 

Nitekim T. C. Ziraat Bankasının 1966 yılı 
sonu itibariyle dağıttığı ticari kredilerin tak-
sitlendirilen ve vâdesi geçen kısmı dışında ka
lan seyyal plasmanlarının % 51,4 ü bilvasıta 
zirai sektörün plasmanına matuf bulunmakta
dır. 

Kaldı ki, Türkiye'yi yalnız bir tarım ürün
leri diyarı ve bunları işliyen sanayi memleketi 
olarak görmemek lâzımgelir. 

Üretim faaliyet kollarının millî gelir içinde
ki nisbetiriin 1965 yılında geçici muvakkat tah
minleri şöyledir : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

Tarım 
Sanayi 
Yapı sanayi 
Ticaret 
Ulaştırma 
Malî kurumlar 
Serbest meslek ve 
hizmetler 
Devlet hizmetleri 
Konut gelirleri 
Dış âlem gelirleri 

% 

37.2 
17.2 
6.2 
8.3 
7.5 
3.0 

5.4 
10.0 
4.9 
0.3 

(Türkiye İstatistik Yıllığından alınmıştır. 
1964 - 1965) 
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Görüleceği gibi tarım sektörünün millî gelir 
içindeki nisbeti % 37,2 dir. 

Bu bakımdan zirai kredinin diğer kredilere 
nazaran azlık iddiası varidolamaz. 

Yukarda belirtildiği üzere 1965 te iktidarı 
devralan Hükümet zirai kredi sahasına açılan 
kredileri Anayasa ilkelerine de uygun olarak 
bir evvelki iktidara nazaran % 100 miktarı 
aşan hadler dâhilinde artırmış bulunmaktadır. 

8. Ziraat Bankasının toprak, ağaç ve hay
vanlar ve sair menkul ve gayrimenkul mallar 
için uyguladığı değer baremi nedir? Kredi da
ğıtımında uygulanan bu gerçek dışı ve müstah
sil aleyhindeki düşük rakamların teshihi için 
tedbirleriniz nedir? 

Toprak değer baremi çiftçilerin aldıkları zi
rai kredilere karşılık Bankaya teminat göster
dikleri arazinin kıymetini takdire kullanılan 
bir değerlendirme sistemidir. 

Bu sistemde kıymetin tesbiti için arazinin, 
alım satım değeri yıllık icar bedeli, yıllık safi 
hasılatı gibi kıstaslar göz önünde bulundurul
maktadır. 

Toprak değer baremleri yaln^ bankaca ha-
zırlanmayıp, 

a) Bankadan bir yetkili, 
b) Mahallî ziraat teknisyeni, 
c) Mahallî ziraat odası temsilcisi, 
d) îlgili mahalle ve köy ihtiyar kurulu, 
e) İlgili mahalle ve köyden tecrübeli iki 

ehlivukuftan müteşekkil bir heyetin müşterek 
çalışmaları ile tanzim edilmektedir. 

Arazi değerlerinde % 20 nisbetinde artış 
vukua geldiği takdirde, şubelerinin baremleri de 
derhal bu duruma intibak ettirilecek şekilde 
yenilenmektedir. 

Nitekim arazi değerlerinde son yıllarda mey
dana gelen artışlar sebebiyle, çiftçinin T. C. 
Ziraat Bankası kredilerinden kolaylıkla istifa
de edebilmesi için, teminat gösterilen arazinin 
toprak değer baremlerinin günün icap ve ihti
yaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzen
lenmesine başlanılmış ve son iki yılda 446 şu
benin baremi tamamen 74 şubenin baremi de 
kısmen değiştirilmiş olup, geri kalan baremle
rin değiştirilmesi de en kısa bir zaman içinde ik
mal edilecektir. 

9. Ziraat Bankasının merkezi ve mahallî 
Ziraat Vekâleti ve ziraat teşkilâtı ile münase

betlerini kifayetli ve olumlu bulmakta mısınız? 
Değilse ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

Banlkanın zirai kredi faaliyeti, Hükümeti
mizin ziraat politikasına uygun olarak tanzim 
edilmekte ve bu politikayı uygulamakla görevli 
Tarım Bakanlığı çalışmaları ile sıkı bir işbirli
ğini zorunlu kılmaktadır. 

Bankanın çalışma ve plasman programları
nı tetkik ve tasvibeden Krediler Nâzım Heyeti
nin bir üyesi olan Tarım Bakanı da, zirai kre
dinin yöneleceği ve teksif edileceği sahaları 
göstermek suretiyle kredi politikamızın tesbitdn-
de büyük rol oynamaktadır. 

Bu itibarla, T. 0. Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğünce zirai kredilerin tanzim ve tevziinde 
Tarım Bakanlığı ile koordine çalışılmakta ve 
Bakanlığın zirai istihsal artışına matuf hazır
ladığı projeler kredilenerek desteklenmekte, 
çiftçi zümresinin tarımsal teknolojik gelişmeler
den faydalanmasını sağlamak üzere alman ted
birlerin bankanın kredileriyle intikaline müte
dair teklif, temenni ve direktifleri yerine ge-
tirilmelkte ve böylece sıkı bir işbirliği içerisin
de mütakabiliyet esasına dayanan bir anlayış
la çalışmalara devam edilmektedir. 

Diğer taraftan, T. C. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğüyle Tarım Bakanlığı arasındaki bu 
olumlu işbirliği, her iki teşekküle bağlı olan 
il ve ilçe seviyesindeki kuruluşlarda da devam 
ettirilmektedir. 

Projeye müstenit kredilerin projelerinin tan
zimi kredilerin kullanış yerinin takip ve kon
trolü müştereken icra edilmekte, başta kimye
vi gübre sertifikalı tohumluk kredileri olmak 
üzere diğer nevi kredilerin de Bakanlık Teşki
lâtının teklif ve yardımlarından ziyadesiyle is
tifade edilmektedir. 

Bu itibarla, Banka Genel Müdürlüğünce, Ta
rım Bakanlığı ve Bakanlığımız Teşkilâtı ile ya
pılan müşterek çalışma ve işbirliği lüzumlu gö
rülmekte, bu çalışmanın daha da genişletilme
sine gayret edilmektedir. 

10. Ziraat Bankasının yıllardan beri tah
sil edemediği ve pekçoğu resülmalinin birkaç 
misli faiz ile müstahsili ödeme gücünden yok
sun bırakmış olan alacakların tasfiyesi zımnın
da ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

Bankanın zirai kredilerden mütevellit ala
caklarını tahsildeki esas prensibi, ilgili müstah-
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sılların mahsullerinin satış bedelinden ödenme
sinin temini yoludur. 

Bununla beraber, bâzı bölgelerde üst üste 
vukubulan kuraklık hastalık ve her han^i bir 
âfet veya mücbir ve fevkalâde bir sebeple tecil 
edilmek suretiyle birikmiş borçların bir yılın 
istiihıal bedelinden ödenmesine imkân kalma
makta ve müstahsıllar bankaya olan borçlarını 
c diyemediklerinden borçları takipteki hesap
lara intikal etmektedir. 

Bu kabil çiftçiler yanında aldıkları kredi
leri ziraat tekniğine uygun olarak sarf etmiyen 
ve bilgili çalışma düzenine giremiyen diğer bir 
grup çiftçi kütlesi de bulunmaktadır ki, şahıs
lar üzerindeki alacaklardan gününde ödenemi-
yenler de takipteki hesaplara aktarılmaktadır. 

Bu durumda olan müstahsıllara, banka ala
caklarının tahsili maksadiyle çeşitli ödeme ko
laylıkları gösterilmekte, idari mehiller veril
mekte ve müstahsıllarm istihsal vâsıta ve im
kânlarından mahrum bırakılmalarına -mahal ve
rilmeden, alacakların mütaakıp yıllar mah^lü 
nün satış bedelinden tahsiline çalışılmaktadır. 

Öte yandan, varlık durumu ve istihsal mik
tarları müsaidölduğu halde, borçlarını ödeme
de temerrüt gösteren ve borçları takipteki he
saplara intikal eden diğer bir kısım borçlular 
hakkında takibata devam edilmektedir. 

Esasen bu gibi banka alacakları, doğrudan 
doğruya müstahsıla verilen 2 793 milyon lira 
tutarındaki 1967 yılı plasmanlarının % 10 un
dan az bir miktara baliğ olmaktadır. 

11. Ziraat Bankasının 1965 yılmda tüccara 
yaptığı ödeme miktarı toplamı nedir? Çiftçi
ye yapılan ödeme miktarı toplamı nedir? 

1965 yılı içinde tüccara yapılan ikrazatın 
toplamı 5 972 436 499 lira, tahsilat toplamı da 
5 935 802 152 lira olup, aynı hesabın 1965 yılı 
sonu bakiyesi ise bir evvelki yıldan devredi
lenlerle birlikte 761 888 773 liradır. Kredile
rin yıl içindeki devir sürati 4.80 dir. 

Bu katagori içinde mütalâa edilmesi gere
ken banka iştiraklerine ait hesabın ikrazat top
lamı 853 646 005 lira, tahsilat toplamı 
812 779 898 lira olup, bir önceki yıldan dev
redilenlerle birlikte 1965 yılı sonu bakiyesi 
131 298 421 liradır. Bu kredinin devir sürati 
6,59 dur. 

j Bu duruma göre, tüccara ve iştiraklerine 
i dağıtılan ticari kredilerin 1965 yılı sonu baki

yesi 893 187 194 liradır. 
Çiftçiye yapılan ödeme miktarı; Tarım Kre

di ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
dâhil 1966 yıl sonu itibariyle; 

3 492 240 360 lira 1965 yılmda devir, 
4 568 660 281 lira 1966 yılında yapılan ik

razat, 
3 238 149 311 lira 1966 yılında yapılan 

tahsilat, 
4 822 751 330 lira 1966 yılı sonu bakiyesi 

olarak hesaplarında görülmektedir. 
12. Umumiyetle Ziraat Bankasının ve Ba

kanlığın zirai kredi politikasından memnun 
musunuz? Memnunsanız niçin? değilseniz ted
birleriniz nelerdir? 

Memleketimizde tarımsal kredi ihtiyaçlarını 
karşılamak maksadiyle T. C. Ziraat Bankasının 

i yaptığı, çalışmalar Hükümet programı ve plân 
i ilkelerine uygundur. 
j A. P. Hükümetinin işbaşına geldiği 1965 yı-
I lmda 3 milyar 287 milyon lira olan T. C. Ziraat 
j Bankasının zirai plasmanı 1967 de 5 milyar 160 
i milyona yükselmiş ve 1968 programına göre de 

6 milyar 924 milyona ulaşması plânlanmıştır. 
Üreticilerin kredi temininde, teminat bakı

mından karşılaştıkları güçlükler halledilmiş, 
kredi birimlerinde % 300 e varan artışlar sağ
lanmış, kredi dağıtımında sürati artıran tedbir
ler alınmış, proje esasına göre kredi verilmesi 
prensibi kabul edilmiş, aynı kredi sistemine ge-

] çilmiş, zirai istihsali ve sürümü artırıcı yeni te-
j şe^büsler kredi konusu yapılmıştır. 

! Tünk çiftçisi, eskiye nazaran malî bakımdan 
] daha güçlü, daha istikrarlı bir seviyeye ulaşmış 

ve kuvvetli bir orta sınıf niteliğini kazanarak 
demokratik rejimimizin teminatı olmuştur. 

5. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurtf-
j un, Erzurum'un Çat ilçesine bağh bâzı köyleri 
i ilgilendiren köprünün yapılmaması sebebine ve 
i ne zaman yapılacağına dair sorusu ve Bayındır
'ı hk Bakanı Orhan Alp ile Köy İsleri Bakanı H. 
I Turgut Toker'in yazılı cevapları (7/622) 

| 16 . 1 . 1968 
i 
i Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İ Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanlığı 
i ve Köy işleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak 
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cevaplandırılmasına delâlet büyurulmasmı arz 
ve rica öderim. 

Adnan Şenyurt 
Erzurum Milletvekili 

Zaruri haller dolayısiyle yıllardan beri yapı
mı talebedilen Erzurum Çat kazasının Mağara 
köyü ve kamları, Murat Çayırı köyü ve kom-
ları keza Gökçeşeyh, Değirmenli, Yarım, Bar
dakçı köyü ve komları, Başköy Pardıköyü, Baş-
budak köyü gibi kalabalık bir köy grupunu il
gilendiren köprünün şimdiye kadar yapılmama
sının sebebi ile ne zaman yapılacağı? 

T. C 
Bayındırlık Bakanlığı 1 . 2 . 1968 

Hususi Kalem 
Sayı: 47 

Konu: Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt'un yazılı so
rusu Bk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 19 . 1 . 1968 gün ve Kanunlar mü
dürlüğü 7-622/5760-35235 sayılı yazınız 

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı bâzı köyleri 
ilgilendiren köprünün yapılmaması sebebine ve 
ne zaman yapılacağına dair Erzurum Milletve
kili Sayın Adnan Şenyurt tarafından verilen 
yazılı soru önergesinin Bakanlığımızla ilgisi 
bulunmadığına bilgilerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 3 . 4 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı: 1217 

Konu: Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt'un soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 19 . 1 . 1968 tarih ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 5760/35235 - 7/622 sa
yılı yazıları. 

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı bâzı köyleri 
ilgilendiren köprünün yapılmaması sebebi ve ne 
zaman yapılacağına dair Erzurum Milletvekili 

I Adnan Şenyurt'un Bakanlığıma yönelttiği yazılı 
soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. Arz 
ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı bâzı köyleri 
ilgilendiren köprünün yapılmaması sebebi ve ne 
zaman yapılacağına dair Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt'un Köy İşleri Bakanlığına yö
nelttiği yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Erzurum - Çat - Mağara ve komları, Murat-
çayın ve komları, Gökçeşeyh, Değirmenli, Ya-
vi, Bardakçı köyü ve komları, Başköy, Pardi 
ve Başibudak köylerinin istifade edeceği köprü 
için; Mağara, Muratçayırı, Değirmenli, Gökçe 
Şeyh, Bardakçı ve Yavi köyü muhtarlarının 
20 . 8 . 1965 tarihinde il bayındırlık müdürlü
ğüne bir müracaatları bulunmaktadır. 

Erzurum ili grup köy yolları plânlamasına 
göre; Çat kazasında en yüksek puanı olan Yar
mak, Yavi, Mağara, Pardi istikametindeki grup 
köy yolu inşaatına başlanılmış ve 1967 bütçe 
yılı içerisinde (7 Km. lik sanat yapılariyle be
raber) ikmal edilmiştir. Geri kalan yolun inşa-
asma 1968 bütçe yılı içerisinde devam edilmek 
suretiyle, yol yapımı sırasında ortaya çıkan 
köprü inşaatları ile birlikte aynı bütçe yılında 
ikmal edilecektir. 

Erzurum - Çat - Başköy'ün şimdiye kadar 
müracaatları bulunmamaktadır. 

Adı geçen köyce talebedilmekte olan köprü 
D. Y. ilt. - Karaşeyh - Çukurçayır - Başköy 
güzergâhı üzerindedir. Bu güzergâhtaki çalış
malara da yine 1967 Bütçe yılında başlanmış ve 
Karaşeyh köyüne kadar sanat yapıları ikmal 
edilmiştir. Bu yolun devamı valilikçe 1968 icra
at program tasarılarına dâhil edilmemiştir. Ma
lumları olduğu üzere, illerin yol tatbikat prog
ramları (10 metreden küçük köprüler yol inşa
atları ile birlikte mütalâa edilmektedir.) Mev
cut yönetmeliklere göre, il genel meclisi ve il 
daimî encümeninden geçirilerek, öncelik dere
celeri de belirtilmek sureti ile vilâyetlerce tan
zim ve teklif edilmektedir. 

Yolun 1969 bütçe yılında insaası için 1969 
programlarının tanzimi esnasında nazarı dik
kate alınarak, Bakanlığımıza teklif edilmesi hu
susunda valiliğe gerekli talimat verilmiştir Va-

I lilikçe 1969 bütçe yılı icraat programlarına tek-
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lif edildiği takdirde, yol ile birlikte Başköy 
köprüsü de inşa edilecektir. 

1968 bütçe il programına göre bütçe yılı içe
risinde bu güzergâhın bağlantısı olan Yalnız, 
Tüysüz, Taşağıl cihetinde 2X6,5 M. uzunlu
ğundaki Tüysüz köprüsünün inşaatı plânlan
mıştır. 

6. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 
aleyhine açılan dâvalara dair sorusu ve Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/641) 

26 . 1 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakam tarafın
dan yazılı olarak ve müddeti içinde cevaplan
dırılmasına delâletinizi önemle rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter 

1. a) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü aleyhinde açılmış olup 1961 ve 1967 
yılları arasında sonuçlanmış bulunan idari dâ
valardan, ne kadarı aleyhte, ne kadarı lehte 
karara bağlanmıştır? 

b) Bunlardan kurum aleyhinde sonuçlan
mış dâvalarda, kurumca ödenen; 

a) Mahkeme harç, pul masraflarının, 

b) Avukat ücretinin 

Her yıl itibariyle tutarı nedir? 

2. a) Aynı yıllar itibariyle, kurumca iste
nen tashihi karar taleplerinin kaçı kabul olun
muş, kaçı reddolunmuştur? 

b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden 
ötürü, ödenen ücret ve masraf tutarı nedir? 

3. Aynı yıllar içinde, sandık lehine sonuç
lanan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edile
bilen vekâlet ücreti ve masraf tutan nedir? 

4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar 
itibariyle bu yıllarda, Kurumun hukuk servis
lerine mensup müşavir, avukat ve görevlilerin 
istihkak kesbettikleri ücreti vekâlet tutarı ne
dir? 

Bu ücret hangi esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir?.. 
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| T. C. 
Çalışma Bakanlığı 1.4.1968 

İşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925-3-4 3083 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29 . 1 . 1968 gün ve 5837/35789 - 7/641 
sayılı yazınız. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 
aleyhine açılan dâvalara dair Giresun Milletve
kili Kudret Bosuter'in yazılı soru önergesi do-
layısiyle keyfiyet incelendi. 

önergede yer alan sorular Kurumun hukuk 
işleri çalışmaları bakımından tereddüdü mucip 
görüldüğünden, cevaplandırılmasının büyük 
müşkülât arz ettiği ve arşivlere kalkmış binler
ce dosyanın teker teker elden geçirilmesi sure
tiyle uzun bir çalışmayı gerektirdiği cihetle, adı-

I geçen milletvekili ile temas temin edilerek mak
sat hakkında bilgisine başvurulduğunda; 

Aym mahiyetteki sorunların diğer bütün Ba-
} kanlık, Devlet daireleri ve İktisadi Devlet Teşek-
| küllerine tevcih edildiği, idarenin; haksız oldu-
! ğunu bildiği hususlarda dahi vatandaşı yargı 
] mercilerine müracaata mecbur bıraktığı ve bu 

dâvaları da usul hükümlerinin cevaz verdiği bü-
I tün derecelerden geçirerek uzun süre vatanda-
! sın mağduriyetine sebebolduğu gerçeğinin tes-

biti maksadiyle hareket edildiği, özellikle Da-
nıştayda açılan dâvaların çoğunlukla idare aley-

j hine neticelendiği, buna rağmen her dâvada tas
hihi karar yoluna gidildiği ve bu taleplerin ta
mamına yakın bir kısmının da reddedildiği ifa
de edilerek, önergede bilhassa idari dâvalar ve 
tashihi karar talepleriyle ilgili sorulara yer ve
rildiği belirtilmiştir. 

Bu açıklama üzerine önerge sahibine, Kurum 
leh ve aleyhine açılan idari dâvaların istisnai 
bir mahiyet arz ettiği ve 1961 yılından bu yana 
açılan dâva adedinin 250 civarında olduğu, 
esas dâvaların sigortalılar tarafından Kurum 
aleyhine veya Kurum tarafından işverenler, ya
hut üçüncü kişiler aleyhine 506 sayılı Kanunun 
134 ncü maddesi gereğince iş mahkemelerinde 
açıldığı, 1961 - 1967 yılları arasında sonuçlanan
larının sayısı 8 000 i aslan olan işbu dâvalar
da, İş Mahkemeleri Kanununun 8 nci maddesi 
hükmü gereğince tashihi karar yoluna başvurul-

I masına imkân bulunmadığı, bu sebeple iş mah-
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kemeleri dışındaki dâvalar sebebiyle vâîıı tashi
hi karar taleplerinin mezkûr yıllar arasında 67 
adedden ibaret bulunduğu, esasen diğer dâva
larda da Kurum olarak mutlaka tashihi karar 
yoluna başvurulmak gibi bir prensip bulunmadı
ğı; özellikle, Kurum aleyhine açılan haldi dâva
ların Müdürler Kurulu kararma müsteniden ilk 
celsede kabul edildiği, Kurumca açılan dâvala
rın ise açılmadan evvel etraflıca tetkike tabi tu
tularak kâfi delil tesbiti halinde dâva ikame 
edildiği anlatılmış ve ayrıca hukuk servislerinin 
çalışma şekil ve şartları, ücreti vekâlet dağıtım 
ve sair hususlar hakkında verilen bilgilerin ta
mamen tatminkâr bulunduğu, önerge ile tevcih 
edilen soruların cevaplandırılmasına lüzum kal
madığı ifade olunmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

7. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı aleyhine acılan dâ
valara dair sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Nihad Kür§ad'ın yazılı cevabı (7/642) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba
kanı tarafından yazılı olarak ve müddeti içinde 
cevaplandırılmasına delâletinizi önemle rica ede
rim. 26.1.1968 

Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter 

1. a) Bakanlığınız aleyhinde açılmış olup 
1961 ve 1967 yılları arasında sonuçlanmış bulu
nan idari dâvalardan, ne kadarı aleyhte, ne ka
darı lehte karara bağlanmıştır? 

b) Bunlardan Bakanlığınız aleyhinde sonuç
lanmış dâvalarda, Bakanlıkça ödenen; 

a) Mahkeme hare, pul ve masraflarının, 
b) Avukat ücretinin her yıl itibariyle tuta

rı nedir? 
2. a) Aynı yıllar itibariyle, Bakanlığınızca 

istenen tashihi karar taleplerinin kaçı kabul 
olunmuş, kaçı reddolunmuştur? 

b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden 
ötürü, ödenen ücret ve masraf tutarı nedir? 

3. Aynı yıllar içinde, sandık lehine sonuçla
nan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edilebilen 
vekâlet ücreti ve masraf tutarı nedir? 

4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar iti
bariyle bu yıllarda, Bakanlığınız hukuk servis
lerine mensup müşavir, avukat ve görevlilerin 
istihkak kesbettikleri ücreti vekâlet tutarı ne
dir? 

Bu ücret hangi esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 2.4.1968 

Bakanlık Sözcülüğü 
17/4287 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 1 . 1968 gün ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü, 7/642, 5838/35806 
sayılı yazılan. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı aleyhine açı
lan dâvalara dair Giresun Milletvekili Sayın 
Kudret Bosuter tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederm. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

1. Bakanlığımızın kurulduğu tarihten 1967 
yılı sonuna kadar aleyhimize açılmış bulunan 
idari dâvalar ilişik listede sene itibariyle gös
terilmiştir. 

2. Kabul olunan dâvalardan 'bakanlığımızın 
ödemeye mecbur kaldığı mahkeme masrafları, 
ilgili hanede gösterilmiştir. 

3. Avukatlık yani vekâlet ücreti ödenilme-
miştir. 

4. Bakanlığımızca tashihi karar talebinde 
bulunan dâva yoktur. 

5. Aynı yıllar içinde sandık aleyhine açıl
mış dâva yoktur. Bu sandık her halde (bakan
lığımız camiası içinde kurulan (Ankara Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve Hizmet
lileri Tutum ve Yardımlaşma Derneği) olsa ge
rektir. 

6. Bakanlıkların, hukuk müşavirleri idari 
dârvalan avukat sıfatiyle değil idare temsilcisi 
olarak takilbederler. Bu sebeple de ücreti vekâ
let almaları bahis konusu değildir. (205 sayılı 
Kanunun 7 nci ve 4353 sayılı Kanunun 18 nci 
maddeleri.) 

7. Henüz karar verilmemiş bulunan dâva
lar listede (karar yok) ibaresi ile gösterilmiştir. 
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Açılan dâva 
Yıllar sayısı Neticeler 

1963 11 1 kısmen ret 
8 i ret 
2 si kabul 

1964 5 2 si ret 
1 i kabul 
2 karar yok 

1965 126 125 ret 
1 i kabul 

1966 7 6 sı ret 
1 karar yok 

1967 338 4 ü ret 
334 karar yok 

8. — Diyarbakır Milletvekili Dr. Tank Zi
ya Ekinci'nin, Ağrı YSE Bölge Müdürlüğün
de çalışan işçilerin ücretlerine dair sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker'in yazılı ce
vabı. (7/661) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaiki sorularımın Köy İşleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevapalndınlmasma ara
cılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Tarık Ziya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 
1. Ağn YSE Bölge Müdürlüğünde çalı

şan 1000 işçinin 4 aydan beri ücret almadık
ları doğru mudur? 

2. Bayram ve Yılbaşı ikramiyelerini de ala
madıkları ve bayramı da ,parasız geçirmeye 
mecbur edildikleri de doğru mudur? 

3. Aybaşlarında yaptıkları ücret talepleri
nin mütaakıp ay ödeneceğine dair vâitlero 
dayanarak 4 aydan beri bakkallara ve diğer 
esnafa borçlanarak geçindikleri ve nihayet sonu 
gelmez bu vaitlerin gerçekleşemiysceği korku-
siyle esnafın bu işçilere veresiye vermekten 
sarfınazar ettiği doğru mudur? 

4. Ücret ve İkramiyelerini alamıyan Ağn 
YSE işçilerinin veresiye alma imkânlarını 
da kaybetmek suretiyle bütün aile efratlariyle 
birlikte açlığa terk edilmiş olmalarını tasvi-
l>ediyor musunuz. 

5. Ağrı YSE Bölge Müdürlüğü işçileri
nin 4 aydan beri biriken ücret ve ikramiyele
rinin toptan ödenmesi için ne gibi bir tedbir 

Tashihi ödenen mahkeme ödenen vekâlet 
karar ücreti ücreti 

2 aded 1 000 Kr. 

1 aded 1 000 Kr. 

almayı düşünüyorsunuz; her bakımdan mağ
dur ve perişan olan bu vatandaşların biriken 
ücretleri en geç ne zaman ödenecektir. 

6. Bakanlığınıza bağlı YSE müdür
lüklerinde çalışan işçi ücretlerinin öteden beri 
gayrimuntazam bir şekilde ödenmesi şikâyet 
konusu olduğuna göre, bunu bir düzene koy
mak için ne gibi tedbirler almayı düşünmek
siniz? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 3 . 4 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 1220/04546 

Konu : Diyarbakır Milletveikili Dr. 
Tank Ziya Ekinci'nin soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 2 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 
5868/35931-S6L sayılı yazı. 

Ağrı YSE Müdürlüğünde çalışan işçilerin 
ücretlerine dair Diyarbakır Milletvekili Dr. Ta
rık Ziya Ekinci tarafından Bakanlığımca ce
vaplandırılmak üzere verilen yazılı soru öner
gesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
H. Turgut Toker 

'Köyişlerii Bakanı 

Ağn YSE Müdürlüğünde çalışan işçilerin 
ücretlerine dair Diyarbakır Milletvekili Dr. 
Tank Ziya Ekinci'nin Köy İşleri Bakanlığına 
yöneltüen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Ağrı YSE Müdürlüğünde çalışan işçilerin 
aylık istihkaklan OcaVl96^ aybaşı itibariyle 
tamamen ödenmiştir. 
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2. Bayram ve Yılbaşı ikramiyeleri de kesa 
Ocak -1968 başında ödenmiştir. 

3. işçilerin bakkal ve esnafa olan borçları 
konusunda, Bakanlığıma her hangi bir müra
caat olmamıştır. 

4. İşçilerimizin her yıl daha muntazam vc> 
daha emniyetli bir ortamda çalışmaları için 
her türlü gayretler sarf edilmekte olup, açlığa 
terk edilen tek bir işçimiz yoktur ve olmıya-
caktır. 

5. Bakanlığımız Kuruluş Kanununun he-
nün çıkmamış olması sebebiyle, YSE. İşçileri
nin bir kısmı Karayolları, bir kısmı da DSİ 
Genel Müdürlükleri bütçesinden maaş al-
malktadırlar. Bu sebeple, ödeneklerin illere in
tikalinde teknik bâzı sebeplerle gecikmeler ol
maktadır. Ancak; bir tedbir olara/k, Doğu 
Anadolu illeri, ile özel idare imkânları mah-
dudolan diğer illerimize ödenekler öncelikle 
gönderilmektedir. 

Ağrı ilimize 1967 bütçe yılında Bakanlıkça 
köy içmesuları için 179 000 TL, köy yolları için 
1 210 750 Tl. olmak üzere cem'an İ 397 750 Tl. 
ayrılmış ve en son taksitler 21 . 10 . 1967 tari
hinde gönderilmiştir. 

Ayrıca, adı geçen ile 22 .12 .1967 gün ve 975 
sayılı Kanunun 8 nci maddeisi ile «Köy yolları ve 
köy içmesuları» için verilen ödenekten de (Gaz-
yağına yapılan zamdan mütevellit ödenek) 
200 000 Tl. lık ek ödenek 31 . 1 . 1968 tarihin
de gönderilmiş bulunmaktadır. 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner'in, Dinar ilçesinin Çiçektepe köyü ile 
Devlet yolu arasındaki köy yolunun yapımına 
dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı H. Turgut 
Toker'in yazdı cevabı. (7/667) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köyişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını istir
ham ederim. 

9 . 2 . 1968 
Murat öner 

Afyon Milletvekili 
Soru : 
Dinar ilçesinin Çiçektepe köyü ile Devlet 

yolu arasındaki takriben bir kilometrelik köy 
yolu yıllarca önce tesviye edilmişti. Buranın 
kumlanması için köylü 2 000 liradan fazla 
akaryakıt parasını da ilgili daireye ödemiştir. 

Buna rağmen dört yıldır bu yolun kum-
lattırılmamasınm sebebi nedir? 

T. O. 
KÖy işleri Bakanlığı 3 . 4 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 1218/04543 

Konu : Afyon Karahisar Milletvekili 
Murat Öner'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12 . 2 . 1968 T. ve On. S. Ka. Md. 

5956/36463 - 7/667 sayılı yazı. 

Dinar ilçesinin Çiçektepe köyü ile Derlet 
yolu arasındaki köy yolunun yapımına dair 
Afyon Karihasar Milletvekili Murat Öner tara
fından Bakanlığımca cevaplandırılmak üzere 
verilen yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
H. Turgut Toker 

Köy işleri Bakanı 

Afyon - Dinar ilçesinin Çiçektepe köyü ile 
Devlet yolu arasındaki köy yolunun, yapımı
na dair Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner tarafından Köyişleri Bakanlığına yönelti
len yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Malûmları olduğu üzere, aks yolu ve 
bu yola bağlanacak kılçık yolların inşaaları, 
mevcut yönetmeliklere göre, il genel meclisi 
ve il daimî encümeninden geçirilerek, öncelik 
dereceleri de belirtilmek suretiyle illerce tan
zim ve teklif edilmekte ve Bakanlığımızca onay
lanmaktadır. 

Bu yollar dışında bulunan münferit yolla
rın gerek programa almma ve gerek onay iş
lemleri ise doğruca illerce yapılmaktadır. 

Adı geçen köy yolunun tesviyesi 1967 
bütçe yılında yapılmış olup, stabilizesinin ise, 
1988 bütçe yılında yaptırılacağı valilikle yapı
lan temas neticesi anlaşılmıştır. 

10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Motorlu Kara Taşıt Vergisi kanun tasarısı
na dai/r sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilge-
han'm yazılı cevabı. (7/673) 

17 . 2 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergesinin Maliye Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması-
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na tavassut buyurulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
C. H. P. 

Aydın Milletvekili 

1. Sayın Maliye Bakanının 16 . 2 . 1968 
günü Mecliste 1903 yılı Bütçesiyle ilgili 
olarak yaptığı konuşma sırasında yakında Mec
lise sevk edileceğini söylediği ve yılda halk
tan 180 milyon lira toplamayı öngören Mo
torlu Taşıt Vergisi kanun tasarısının gerek
çesi nedir? 

2. 1968 malî yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporunun (Cilt : 1, 
sayfa 251) sayfasında götserilen gelir bütçe
si tablosundan, 1067 yılında 80 milyon lira olan 
Motorlu Taşıt Vergisinin 1968 yılında, .100 
milyon liralık bir artışla 180 milyona yüksel
tileceği anlaşılmaktadır. Yine aynı tabloda, 
benzin, motorin, gazyağı, makina yağı gibi 
yakıtlardan alman îstihsal Vergisi toplamı 
90 milyonluk bir artışla 1 milyar 530 milyon 
lira olarak gösterilmektedir. Aynca akar ya
kıttan alman 171 milyonluk bir Gümrük Ver
gisi de bütçesinin 2'elir bölümünde görülmek
tedir. Bütün bu vergiler, otomobilciler, şo
förler, vasıta sahipleri ve kara nakil vasıta
larından istifade eden halkımızın omuzlarına 
yüklenmektedir. Bütçede gelir olarak gösterilen 
100 milyonluk ilâve kaynağı sağlamak için, 
esasen vergi yükü altında ezilen vatandaşlar 
yerine aşırı kazanç sahiplerinin vergilerinin 
artırılması daha âdil olmas mı? 

3. Kara taşıt vasıtalarının ağırlığı üzerin
den alınacağı anlaşılan bu verginin vılda ki
loda 50 kuruş ile 150 kuruş arasında de
ğişeceği doğru mudur? Bu vergi kamyonla yük 
taşıma ve diğer kara taşıtları ücretlerinde % 
kaç oranında bir artışa sebebolacaktır? 

4. Hükümet Programının 25 nci sayfa
sında,, «her şoförün bir taşıt tasibi olabilmesi 
için gerekli malî destek, kredi temini işinin 
ele alamacağı taahhüdedilmişti. Hükümet 
bu va'dini ne zaman tutacaktır? Kara taşıt
larından alman vergiyi artırmak suretiyle, 
esasen kazancının çoğunu tamire, bakıma, akar 
yakıta ve taksite yatıran ve geçim sıkıntısı 
çekmekte olan şoförlerin otomobil sahibi ol
maları büsbütün zorlaştırılmış olmuyor mu? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 29 . 3 . 1968 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2121347 - 668/11951 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
22.2.1968 günlü ve 7/673/6014/36860 sayılı ya
zınız. 

Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunun ta
sarısına dair Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm yazılı soru önergesine verilen cevaplar, 
soru sırasına göre, aşağıda arz olunmuştur. 

1. Malûmları bulunduğu üzere Motorlu 
Kara Taşıtları Vergisi Kanunu tasarısı, gerek
çesi ile birlikte Yüksek Meclisinize sevk edilmiş 
bulunmaktadır. Bu sebeple tasan gerekçesinin 
burada tekrarına lüzum görülmemiştir. 

2. Batı tekniğine uygun olarak hazırlanmış 
bulunan vergi sistemimiz gelir sahiplerini mü
terakki nisbette Gelir Vergisine tabi tutmakta
dır. Bu sistemde, fazla gelir elde eden mükellef
ler, gelirleri nisbetinde fazla vergi ödemektedir. 
Fazla gelir elde eden vatandaşların bu şekilde 
vergilendirilmesi, modern vergi sistemlerinde ye
rini bulmuş olan Motorlu Kara Taşıtları Vergi
sinin almmamaması için bir sebep teşkil etme
mektedir. 

3. Tasarıya göre, motorlu kara taşıtların
dan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, 
panel, arazi taşıtı ve benzerleri Bakanlığımızca 
tesbit edilecek ağırlıkları üzerinden, kilogramı 
150; kamyon, otobüs, troleybüs ve benzerleri, 
âzami yüklü ağırlıkları üzerinden, kilogramı 
50 kuruşu geçmemek üzere Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilecek miktarlarda vergiye tabi tutu
lacaktır. Bu izahattan da anlaşılacağı veçhile 
taşıtlardan kilogram başına 50 ilâ 150 kuruş ver
gi alınacağı doğru değildir. Bu miktarlar, iki 
grupta toplanan ve ayrı ağırlıklar üzerinden 
vergilendirilecek olan taşıtlardan alınacak ver
ginin tavanını teşkil etmektedir. Bakanlar Ku
rulunca bu miktarları geçmemek üzere, taşıtla
rın cins ve kullanış şekline göre alınacak vergi
ler tesbit olunacaktır. 

Böyle bir tesbit yapılmadan alınacak vergi
nin taşıma ücretlerinde ne miktarda artışa se-
bebolacağmı hesaplamaya imkân yoktur. An
cak kamyon ve benzerlerinden kilogram başına 
15 kuruş vergi tesbit olunduğu takdirde, beş 
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yaşında olan ve âzami yüklü ağırlığı 10 ton 
bulunan bir kamyon yılda 1 350 lira vergi ödi-
yecektir. Bu kamyonun taşıyabileceği yük mik
tarı 7 ton olduğu, yılda 50 sefer yaptığı ve her 
seferde 500 Km. yol katettiği kabul edilirse ta
şıma ücretinde ton/Km. başına 0,6 kuruş artışa 
sebebolac aktır. 

Taşıtlardan alınacak vergiler tesbit olunduk
tan sonra aynı şekilde hesap yapmak suretiyle 
diğer taşıtlarda da bu verginin taşıma ücretle
rinde meydana getireceği artışları vasati olarak 
tesbit etmek mümkündür. 

4. Her şoförün bir taşıt sahibi olabilmesi 
için lüzumlu kredinin sağlanması hususunda 
Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü tara
fından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu ça
lışmalar neticelendikten sonra, şoförlere imkân 
nisbetinde taşıt kredisi temin edilecektir. 

Şoförlere kredi sağlanması, Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisinin alınmaması için bir sebebol-
mayıp, bunların taşıtlarını yenilemek suretiyle, 
gelirlerinin artmasını ve dolayısiyle vergi öde
me gücünün kuvvetlenmesini tevlidedecektir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Oüler'in, Afyon üimn Aliçomak köyü muhtarına 
dair sorusu ve İçişleri Bakam Faruk Sükan'ın 
yazılı cevabı (7/675) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı arz ederim. 

20 . 2 . 1968 
Şevki Güler 

Afyon K. Milletvekili 

1. Afyon ili, Emirdağ ilçesi Aliçomak köyü 
Muhtarı Mehmet Karatay hangi tarihten beri 
muhtarlık yapmaktadır ve muhtar olduğundan 
bugüne kadar köy nüfusuna kaç aile kaydet
miştir, köy nüfusuna kaydedilen bu şahıslar 
köyde oturmakta mıdırlar ve köye kayıtları ya
pılan bu şahısların daha evvelki oturdukları yer-
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lerden (ev - arsa - tarla bakımından) alâkalarını 
kesmişler midir? 

2. Aşağı Aliçomak köyü muhtarı Mehmet 
Karatay hakkında Emirdağı Kaymakamlığınca 
tahkikat açılmış mıdır, açılmış ise hangi sebep
lerle açılmıştır? Kaymakamlıkça Mehmet Kara-
tay'm muhtarlıktan uzaklaştırma emri verilmiş 
midir, verilmiş ise intacedilmiş midir, intacedil-
memiş ise niçin intacedilmemiştir? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 2.4,1968 

Mİ. Gn. Md. 
3. D.R. Şb. Md. 631-538-1/8229 

Konu : Afyon Milletvekili Şevki 
Güler'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 22.2.1968 gün ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Md. 7/675-6034/37033 sayılı yazıları. 

Afyon ili, Emirdağ ilçesi, Aşağı Aliçomak 
köyü muhtarı Mehmet Karatay hakkında Afyon 
Karahisar Milletvekili Sayın Şevki Güler tara
fından verilen yazılı soru önergesi ile ilgili hu
suslar incelendi : 

1. a) Aşağı Aliçomak köyü muhtarı Meh
met Karatay, 27.11.1966 tarihinde yapılan seçim
de köy muhtarlığına seçilerek 3.12.1966 tarihin
de görevine başlamıştır. 

b) Muhtar olduktan itibaren, 54 nüfusu 
kapsıyan 13 aileyi köye nakletmek suretiyle köy 
nüfusuna kaydettirmiştir. 

c) Köy nüfusuna kaydedilenlerden yalnız 
2 şahsın bu köyde oturduğu, diğerlerinin ise Ka-
rakuyu, Davulga ve Emirdağ'da ikamet ettik
leri ve Aşağı Aliçomak köyüne gitmedikleri gibi 
adı geçen köyde ev, v.s, gibi alâkaları bulunma
dığı, asıl menşe yerleri ile irtibatlarının devam 
etmekte olduğu tesbit edilmiştir. 

2. a) Aşağı Aliçomak köyü muhtarı Meh
met Karatay hakkında Emirdağ Kaymakamlı
ğınca tahkikat açılmış bulunmaktadır. 

b) Bahis konusu tahkikatın; köyden Mür-
sel Yücesan, Battal Burçak ve 155 arkadaşının; 
muhtarın köyde ikilik yarattığı, hariç köyler
deki şahısları köy nüfusuna usulsüz olarak kay-
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dettirdiği, köyde ve köy odasında kumar oynat
tığı, köy merasına vâki tecavüzleri önlemediği 
hakkındaki 27.1.1968 tarihli ihbar dilekçesi üze
rine açıldığı; 

c) Yapılan soruşturmanın selâmeti yönün
den Mehmet Emin Karatay'a işten el çektiril-
diği; 

d) Tahkikatın halen yürütülmekte olduğu 
ve birinci üyenin muhtar vekilliği görevini ifa 
etmekte bulunduğu; 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 
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Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 yılı Kesinhe saplarına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Ç o ğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasarı Aksay 
AH Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğhı 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAIIİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

üyn sayısı : 450 
Oy verenler : 192 

Kabul edenler : 185 
Reddedenler : 5 

Çekinserlcr : (2 
Oya katıl unvanlar : 253 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Cihat Bilgeluan 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Deımir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemali Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akeaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

İlhamı Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Selim Sarpcr 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekincl 
Osman Nuri Ulusny 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm. 
Abbas Ali Çetin 
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Turgut Göle 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan!ı 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar 
Nihat Erim 

KONYA 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin (B.) 

Sait Sına Yücesoy 
KÜTAHYA 

Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 

MANÎSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

M ARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğhı 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

Ahmet Topal oğlu (B.) 
Bekir Tün ay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 

NİĞDE 
Yaşar Arıbas, 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Cevad Odyakmaz 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

AFYON KARAHISAR 

Mustafa Akalın 
Murat Öner < 

Muzaffer Özdağ 
Ali ihsan Ulubahşıi 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
AH Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ORDU 
Ferda Güley 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demi ray 
Kâzım Ulusoy 

[Reddedenler] 

DENİZLİ 

Muzaffer Karan 

İSTANBUL 

Hüseyin Ataman 

KAYSERİ 

Fehmi Cumahoğlu 

[Çekins erler] 

[Oya katilmıyanlar] 
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ANKARA 
îsmaü Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (t) 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koc 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettiı: Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
-Barlas Küntay 
ibrahim Ökteım 
O. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B ) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüee 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Ncjdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai tskenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken (1.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

Aziz Zcyünoğlu 
GAZİANTEP 

Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
ismail Çatal oğlu 
Celâl Kıhc 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet AM Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
AH Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
İlhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 

Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (11.) 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzcrdem 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
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Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlm 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
F. Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 

(t.) 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Muslihittin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman. Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülıezoğlu 
Süreyya Uluç-ay (î.) 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş | 

[Açık üi 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Misbah Ongan 
SÎNOP 

Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan (1) 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 

jelikler] 

1 
1 
1 
1 
j . 

Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs J-LtUL-U J_?drXJYlt3 

Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız (1.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınllı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ (1.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 

S. Ekmel Çetineı 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

69 NCU BİHLEŞİM 

5 . 4 . 1968 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aınıkaıra M'ileltvelkilıi Osman Bölükbaşı'-
nın, Avrupa'da çalışan Türk işçileri-komısunda, 
Hüküımeltıçe izlenen politikamın kifayeıteiz oldu
ğu iıdJdiasdyile Başbıakıan ıhaklkıında Anayasanın, 
89 ıncıu ımıaıddeısıi (gereğince gensoru açılmasına 
dıalir öneıngesi (11/70) • / 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1968 
Bütçe yılı kesinhesaplarma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543, 
1/48) (S.. Sayısı : 660) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1968] 

11 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
. RILAN İŞLER 

X I . — Umumi hayata müessir » âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gun ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kamtıına bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kantin tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon. raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1968] 

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 
Ştıabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak

kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Yozgat 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 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 1 2 . 1967] 

4. — 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] 

5. — 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 . 19671 

6. — 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
mıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] -

7. — 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] 

8. — 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 istanbul Milletvekili Nuri 
Eroğam'ım, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (ıS. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 .' 1968] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964,tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü-
gülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi '5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Milllet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi GüMoğan ve İstanbul Millet
vekili îlhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karana Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) • 
(Milllet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20" ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) ~ 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

12. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yası ; 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ekler) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel, Kurulunun 
9 , 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

3656, sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül me
şine dair önergesi ve Dilekçe Kanma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet • 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet .Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi,: 7'. 2.1968] 

14. — izmir Milletvekili İhsan (lürsa'n'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet'Meclisi S. Sayısı :'239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayışı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 

. 7 . 2 . 1968] 

15. — izmir Milletvekili İhsan G ursan'in, 
Düefcçe Karma Komisyonu Genel Kurulanım 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararln Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1968] 

16. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı 'IM ti, 
yasama dokunulmazlığının kaldıırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

17. — Eski "Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadiri Eroğan'ım, yasama, dokunulmazlığının 
kaldırılması (hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet ıkomisyoın] arın dan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

18. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başlhakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

19. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırıl ması (hakkında Ba.şbakani ık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü-



rekkep Karma Komisyonu raporu (3/7.1) (S. Sa
yısı ji 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıooğlu'nun yasama dokunulmazlığını/n kaldı
rılması hakkımda [Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyonr aporu. (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'iın yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından ımürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 49Q) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

23. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması ıhakkında Başibakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet koımisıyoınlarındam mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86-) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8.. 2 . 1968] 

s 

24. —r Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılrii'ası 'hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/90) (ıS. Sayısı : 492) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma ta r i ı i : 8 . 2 . 1968] 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/İ77) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından 'mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan Dilligdl'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko-

,' misyon raporu. (3/315) (S*. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Çanakkale Milletvekili Cihad Babau'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma . 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 •. 1968] 

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

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

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

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ama-
yasa ve Adalet komisyonlarımdan mürekkep 
Karnia Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . İ968] 



36.. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . • 1968] 

38. — istanbul Milletvekili 'Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 506) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
in yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı :. 507) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkım-

, da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 508) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

41. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ba-n'ın yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

•45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 

' tarihi : 8 . 2 . 1968] 
46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkırî-

- da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

'raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi - 8 . 2 . 1968] 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
. hori'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık^ tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 5}6) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

49. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 .1968] 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) d a ğ ı t m a tari* 
hi: 8 . 2 . 1968] 

51. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak-. 
ki Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 

, [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 
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52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

53. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

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

55. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayısı: 523) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

56. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] -. 

57. — istanbul" Milletvekili Çetin Altan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

58. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'min, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

59. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

60. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık , tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . ' l968] 

62. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
İu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa- ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

64. ı— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/546) '(S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

65. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yassıma dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Kar îR Komisyon 
raporu (3/547") (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

66." — Açlana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
ca Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/548). (S. Sayısı : 534) [Dağıtma ta
rihi : 8• . 2 . 1968] 

67. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (S. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



68. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması lıakkın-
daxBaşbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
•raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1966] 

69. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karm'a Komisyon raporu ,(3/580) (g# Sayısı : 
537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. —.Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. ıSayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlar^pdan mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/593) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

74. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da'Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

75. —• Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohea'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi, ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (ıS. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (,S. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da. Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (S. Sayısı: 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkerevsi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Jvarma Komis
yon raporu (3/604) (ıS. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'inij 
yasama dokunulmazlığının, kaldırılması hakkı L 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından, mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (ıS. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/66/1) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
lıon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması' 
lıakkıııda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından' mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555). [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

88. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

89. — Adana Milletvekili Taırham Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın- I 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tczkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması lıakkııı
da Başbakanlık tezkeresi ve- Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

95. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'im, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adadet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

.98. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tez/keresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) ('S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi ; 8 . 2 . 1968] 



100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma.tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

. raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta-
' rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

106. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlıı, 
Gaziantep Milletvekili Ali- İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. - ^ Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi've Anayasa've Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında . Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarmdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
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Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı :* 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon'raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da-
•ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altân'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Çetin Altân'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let-komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/75'6) ('S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. —^ Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komdsyonlarmdan mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (!S. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) (&. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . '1968]' 

123. — Adana Milletvekili Turhan Dilligir-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan'DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve* 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766), (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep' Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) - [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altân'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve. Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

/Komisyon raporu. (3/781) t S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anaıyasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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kında Başbakanlık tezkeresi ve* Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785), (S. Sayısı • 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

133.'— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 ! 1968] 

134. — Malatya Milletvekili Hamit Femdoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında' Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] ' 

135. — 'Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nün'yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet 'komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayışa : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

138. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve A.da-
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan DjlligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-

• 

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) ($. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da B>aşbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 .,1968] 

142. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet" 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) '(S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyoın raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığınım 1965 
bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 145. — VezsL ve Islâh Evleri ile İş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtma tariM : 2 . 3 . 1968] 

146. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
yasamav dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu.. (3/865) (S. Sayısı : 663) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 3 . 1968] 

147. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/819) (S. Sayısı : 
664) [Dağıoma'tarihi : 6 . 3 . 1968] 

148. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S, Sayısı : 665) [Dağıt-

' ma tarihi : 6 . 3 .1968] 
149. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkçp Karma Komis
yon rapora. (3/821) (S. Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan -Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/827) (S. Sayısı : 667) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

151. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve .Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

153. — Ankara Milletvekili Kâzım üoşkun'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
misyn rapora. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

154. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/840') (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

155. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

rapora. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtma l i 
rini : 6 . 3 .1968] 

156. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet Öz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) ($. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi > 6 . 3.1968] 

157. — 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkımdaki Ka
nunum 2 inci maddesinin değiştirilmesine dair 
kaımun tasarısı hakkında öumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve öumhuriyet Senatosun-
ca yapılaın değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyoınıu raporu. (Millet Meclisi 
1/89; öuımıhuıriiyet Seımaıtoisu 1/753) (Millet 
Meclisi (S. iSayıısı : 127 ye i :nci ek; 
öumhuriyet iSeınatosıu S. Sayısı : 930) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

158. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri «uyu temini hakkında ka
mun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 9 arkadaşının kanun teklifine dair 
öumhuriyet ıSanatosıu Başkanlığı tezkeresi ve 
öumhuriyet Senatosunca yapılan' değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/197, 2/235; Öumhuriyet 
Senatoisu' 1/815) (Millet Meclisli 'S. Sa
yısı : 209 ıa 1 ncdı eik; Öuımıhurüyet Senatosu 
S. Sayısı : 1068 Ve 1068 e ek) [Dağıtma tari
hi : 29 . 3 . 1968] 

159. — öumhuriyet Senatosu "Tunceli Üyesi 
Aralan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
num birinci maddesine' bir fıkra eklenmesi* hak
kında kanun teklifine dair öumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve öumhuriyet Senato-
sıuınea yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi '2/404; Cumhurilyelt Senatosu 2/228) 
(Mülıeltı Meclisi S. 'Sayısı : . 281 e 1 aıci 
ek; öumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1000 ve 
1000 e ek [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

160. — Kayseri Milletvekili Atıf Haeıpaşa. ğ-
lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet ve makinaları hakkınlda kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekilji Ali Karahan, 
öumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve öuımthuıriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
Ali Demir'jn, Türk öeza Kanununun 567 nei 
maddesinle Mr fıkra eklenımesine dair kanun 



teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (Milet Meclisi 2/301. 
173, 178, 180; Cumhuriyet Senatosu 2/234) 
(Millet Meclisi S. Sayısı •: 307 ye 2 nci ek; 
Cumhuriyet (Senatosu S. Sayısı : 1093) [D*a-
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

161.'— Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
ideğişikliikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/398; Cumhu
riyet Senatosu 1/873) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 441 e 2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1104) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 .1968] 

162. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin 
v« Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 2004 sa
yılı lora ve İflâs Kanununu değiştiren 3890 sa
yılı Kanunun 83 ncü (maddesinin 2 nci fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişkliğe 
•dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu 
(Millet M'eclsi 2/670, 2/672; Cumhuriyet Se

natosu 2/242) (Millet Meclisi S. iSayısı : 
678 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1117) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1968] 

Y [ 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
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 ismet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunum 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-
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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 : 21.12.1967J 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir 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 ye Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 6. — Toprak ve su kaynaklarını geliş-
. tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 

Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve-291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

8. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 

. Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

9. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri-
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma-
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sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı İle 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Deımir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıklan hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 12. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sarılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
mumun 19 ve 21 nci maddelerime fıkralar eklen
mesi hakkımda kamun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

14. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan

ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

lı6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

17. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşınım Erzurum'um Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayıiı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten jhraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığımca verilen disiplin 
eezasınm kaldırılması hakkında kanun teklifi * 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) CS. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

18. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

19. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

20. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızo&lu'-
num, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

21. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış "Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye-, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon "raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 2$6 j^a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 
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X 22. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü

dürlüğü kuruluşu hakkında, kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im .Sarıgöllü ve 13. arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve MaMyg, 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarım
dan seçiHen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci »ek) [Dağıtıma tarilhi : 16.1.1968] 

X 23. — 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, Millî1 Eğitim ve Plân 
komisyonlanndan seçilen 5 er üyeden' kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

24. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çamga 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 l nei ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

25. "— Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

26. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) (S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmet 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- J 
rihi : 17 . 1 . 1968] 

28. — 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 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1?68] 

* I 
29. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ- | 

lı (1) saıyılı cetvel ile tadili ve eklerinin Tarım. 
Bakanlığı kısmımda değişiklik > yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis-
'yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

30. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanım 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon rapora. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

X 31. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Eifat öztürk-
çjine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı itle Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înıci'nin, ıSu 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) (iS. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci elk) [Dağıtma terilhi: 26 . 1 . 1968] 

32. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanım tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) '(S. »Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 •. 2 . 1968] 

X 33. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Mülî Savunma, Ulaştırma, Adalet,. Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) .(S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 34. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 35. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi - . 7 . 2 . 1968] 

* 
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36. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 

hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve içişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

37. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (Ş. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

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

39. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet göreiı bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] , 

40. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner ser
maye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı mad
deler, eklenmesine dair 641 sayılı Kanunun 
4«ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/454) (S. Sayısı : 
633) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 

41. — Abana ve Bozkurt adları .ile iki ilçe 
kurulması hakkında kanun tasarısı ile Kasta
monu Milletvekili Sabra Keskin ve 173 arka
daşının, Kastamonu ilint bağlı (Bozkurt) adı 
ile bir iilçe kurulmasına ait kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, Bozkurt adiyle bir ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân ' komisyonları raporları (1/446, 2/557, 
2/592) (S. Sayısı ; 634) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 42. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . .2 . 1968]. 

X ,43. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (ıS. Sayısı : 44Q 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968J 

44. — 931 sayılı iş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanuni 
tasarısı ve Çalışma ve Ulaştırma komisyonları 
raporları (1/471) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 2. . 1968] 

X 45. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaalliki Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV)( ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1968] 

46. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
'(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 .2 .1968] \ 

47. — Asayişe müessir bâzı •fullerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27". 2 .1968] 

X 48. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Tütün ziraati kamunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi îşgüzar'ın, Tütün ve tütün tökeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, içişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üye'den kurulu Geçici Komi'syOn raporu 
(1/205, 2/198,"2/362) (S. Sayısı :• 674) [Dağıt
ma tarihi ; 19 . 3 , 1968] 
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X 49. — Aydım Milletvekili Rıeçat özarda'-
nıri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı- hükümlerinim ertelenmesine ve bu kanuna 
gecik» maddeler eklenmesine dair kamum teklifi. 
(2/344) ,(S. Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1968] 

50. — Hâkimler Kanununa eık 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 661 sayılı Kamunla; değiştirilmiş 
ıbülunam cetvele ve bu kanunum 11 mei madde
sine ilâve yapılmasına dair kamun taisarıisı ve 
Adalet ve Plân komlilsyonl'arı raporu (1/485) 
('S. Sayısı : 676) [Dağıltma tarihi : 27 . 3 .1968] • 

51. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıla
rına ve yardımcı tıp »personeline döner serma
yeden ödenek ve prim verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/481) (ıS. Sayısı : [Da
ğıtma tarihi : 28 . 3 . 1968] 

X 52. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'iın, 1961 yılımda Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtılan 
buğday bedellerinim terkini hakkında kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu. . (2/367) 
(S. Sayısı : 436 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
29 .3 .1968] ' 

53. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, gece • 
öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğ
retim yardımcılarıma ve diğer personele ek üc
ret verilmesine dair 707 sayılı Kanunum 2 ve 
3 mcü maddelerini değiştiren ve bir madde ilâ
ve eden kanon teklifi ve Millî Eğitim, ve Plân 

• • mm* 

komisyonları raporları (2/559) (S. Sayısı: 679) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 3 .1968] 

54. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3- arkadaşınım, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunum 6 mcı maddesinin 
(D) fıkrasımım değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
7 nci maddesinin 3 mcü fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Çalışma ve Plâm ko
misyonları raporları (2/624) (S. Sayısı : 680) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 3 .1968] 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasımda, 
Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak
kında kamum tasarısı ve Maliye, Emerji ve Ta
biî Kaymaklar ve Plân komisyonları raporları. 
(1/392) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma tarihi ' : 
30 . 3 .1968] 

56. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlıu'num, Kozam'ım tmamoğlu mahiyesinçle 
Sarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına dair ka
nun teklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) [Dağıtma 
tarihi : .30 . 3 , 1968\ 

X 57. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
Ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar. Ta
rım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden (kurulu Geçici ^Komisyon 
raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

\ 


