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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 99:101 

2. — GELEN KÂĞITLAR 102 
3. — YOKLAMA '102 
4. — BAŞKANLİK MVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 102,104 
1. — Konya Milletvekili İsmet Kapı-

sız'ın, Almanya'da çalışan kadın işçileri
mizin durumu, yeniden istenilen işçiler ve 
çalışma ataşelikleri konulannda demeci 102:103 

2. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erkinin, Dışişleri Komisyonundan çekil
diğine dair önergesi (4/333) 104 

3. — İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun, İmar ve iskân Bakan
lığı Kuruluş ve vazifeleri hakkında 7116 
sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci maddeleri
nin değiştirilmesine, bu kanuna bir mad
de eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İmar ve İskân 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısının kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
tezkeresi (3/938) 104 

Sayfa 
4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır

ca ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Büyük halk kütlelerinin sağlığını tehdi-
den hile ve ihmallere kesin olarak son 
vermek amacı ile alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/24)104:124 

5. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde 
partizanca hareket edildiği ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını incelemek üzere, 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/25) 124:134 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 103 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Türkiye 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkın
da 8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (2/170) (S. Sayı
sı : 431 ve 431 e 1 nci ek) 103,138:141 
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2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Soyvet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 ta-' 
ruhinde Ankara'da imzalanan Türk - Sov
yet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(Rödemarkasyonu) hakkında protokoliyle 
bu protokole ek teknik protokol ve yeni
den işaretlenme (Rödemarkasyon) işle
rinde çalışan personelin Türk - Sovyet 
hududundan geçiş ve diğer taraf arazisin
de muvakkat kalış esaslarının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve içişleri, Millî Savunma ve Dış
işleri komisyonları rop arları, (1/402) (S. 
Sayısı : 702) 103:104,142:145 

6. _ .SORULAR Vb) OtiVAPLAR i;U 

a) Sözlü sorular ve cevaplan 131 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları 
Lideri Başpiskopos Yakovas'm Şubat 
ayında yurdumuza girmesine neden ve 
nasıl izin verildiğine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/306) 134 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şâ-
miloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi 
tarihte bağlıyacağına ve hava alanı yapı
mının hangi yıl programına alınacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/333) 134 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, tarım arazisi yeterli olmıyan 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde, bu meyan-
da Trabzon ilinde hayvancılığın ıslâh 
ve inkişafı için alınmış ve alınacak ted
birlerin neler olduğuna dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/335) 134 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, Bakanlık Teşkilât Kanunu 
tasarısı üzerindeki çalışmaların hangi saf
hada olduğuna dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü soruşu. (6/354) 134 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker Oku
lunun, meslekî öğretimle görevli eleman 
ihtiyacının ne zaman giderileceğine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/388) 134 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'ıran, 1966 ekim mevsiminde yapılan 
tohum dağıtımında ne gibi esasların na
zara alındığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/429) 134 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiye'de, merkezi dısarda bulu
nan kaç dernek olduğuna dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/430) 134 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiye'de, dışarıdan yönetilen 
bir hristiyanlık propagandası olup olma
dığına dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/431) 134:135 

| 9. — Konya Milletvekili Nazif Kuru- • 
cu'nun, Konya ilinde sulama ile entansif 

i ziraati hâkim kılmak için ne gibi çâreler 
\ düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından 
i sözlü sorusu. (6/434) 135 
j 
| 10. — Konya Milletvekili Nazif Kuru

cu.'nun, yeniden hazırlanmakta olan köy 
kanununun ne zaman Meclise sevk edile
ceğine dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/4.36) 135 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile 
kurulan işletmelerin istihsallerinin, muay
yen bir kısmının ihracedilmesi için alın
mış bir tedbir olup olmadığına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/438) 135 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
lerin, petrol emareleri bulunduğu anla
şılan Erzurum ve dolaylarında petrol 
aranması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair soru ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin'in cevabı (6/443) 135:137 
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1. — GEÇEN T 

Adana Milletvekili Kasım Gülek, Amerika 
Birleşik Devletleri Senatörü ve Başkan Adayı 
Robert Kennedy'nin öldürülmesinden duyulan 
üzüntüleri belirten gündem dışı demeçte bulun
du. 

2 Haziran 1968 ara seçimlerinde seçilmiş bu
lunan beş milletvekili andiçtiler. 

İstiklâl Savaşı Kahramanlarından ve T. B. 
M. Meclisi eski Başkanlarından Korgeneral Kâ
zım Özalp'in ölümü dolayısiyle hâtırasını taziz 
için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'e Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'-
ın, 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'e 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'a 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün, 

Cumhurbaşkanının Irak ve Afganistan gezi
leri sırasında kendilerine Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un, 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
içişleri Bakanı Faruk Sükan'm, 

Devlet Bakanı Seyfi özitürk'e Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müfıtüoğlu'nun, 

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğiu'na 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmele
rinin, uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri Genel Kurulun bibisine sunul
du. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'e istanbul Milletvekili 
Kaya özdemirin, 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Irak ve 
Afganistan gezilerine Gümüşane Milletvekili 
Sabahattin Savacı, Kars Milletvekili Turgut 
Göle ve Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, refakat etmelerinin uygun görüldüğüne 
dair Başbakanlık tezkereleri kabul olundu. 

Ankara Milletvekili Hasan Tez'in öldüğüne 
dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve rahmet
linin mânevi huzurunda bir dakikalık saygı du
ruşunda bulunuldu. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
19 ncu maddesinin (B) fıkrasının ve, 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 
1036 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle eklenen 
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DTANAK ÖZETİ 

32 nci maddesinin 4 ve 5 nci fıkralarının ipta
line dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve, 

Vazife ile yurt dışına giden Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'e Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'
ün ve, 

Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'e Gümrük 
ve Tekel Bakanı ibrahim Tekinin vekillik et
melerinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, 
iç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin kalkın
masını temin edecek gerekli faktörlerin neler 
olduğunun tesbiti ve millî hâsıla dağılımında 
da bu bölgelere so'syal adalet ilkeleri içinde 
dağılımın temini gayesiyle ve, 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar in Devle
te, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer ka
mu kurumlarına bağlı hastaneler ile diğer sağ
lık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli va
tandaşlar için parasız sağlanması ve bu hizmet
lerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konusun
da Meclis Araştırması açılmasına dair önerge
leri okundu ve gündemdeki sıralarına göre iş
lem görecekleri bildirildi. 

Sivas Milletvekili Gıyasettin Dumanin Ma
liye Komisyonundan, 

İçel Milletvekili Kemal Atamanin Gümrük 
ve Tekel ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma 
komisyonlarından, 

Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'-
nun Ticaret ve Köy İşleri Komisyonlarından ve, 

Erzurum Milletvekili Necati Güvenin de 
Sanayi ve Ulaştırma komisyonlarından çekil
diklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Meclis Araştırma komisyonları ile Sağlık 
komisyonlarındaki açıklara üye seçimleri
nin bâzı çekilmeler dolayısiyle bâzı komisyon
larda vukua gelen açık üyelikler için yapıla
cak seçimlerle birlikte yapılması ve partilerin 
üye sayılarında çekilme ve ara seçimi dolayı-
siyle vâki doğhiklikler sebebiyle oranların 
yeniden tes'biti ve partilerden aday istenmesi 
zarureti karşısında bu seçimlerin 14 Haziran 
1983 Cuma günü yapılacak Birleşime ertelen
mesi kabul olundu. 
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Sözlü sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, toplum zabıtası ödeneğinin diğer polis 
memurlarına da verilmesine dair sözlü soru 
önergesi içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/722) 

2. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Mil
lî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanları 
kurum ve kuruluşlarında çalışan (D) cetveli 
personelinin, özlük haklarına ve sosyal güven
liklerine dair sözlü soru önergesi, Millî Savun
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/723) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da Kınalı ve Burgaz adaları için inşa-
ödilen su depolarına dair sözlü soru önergesi, 
İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/724) 

4. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-
m, Millî Savunmaya ait işyerlerinden çıkarı
lan işçilere dair sözlü soru önergesi, Millî Sa
vunma ve Çalışma Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/725) 

hinde Ankara'da imzalanan Türk - Sovyet hu
dudunun yeniden işaretlenmesi hakkında pro
tokol ile bu protokole ek teknik protokol ve 
yeniden işaretlenme işlerinde çalışan persone
lin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer 
taraf arazisinde muvakkat kalış esaslarının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması ve basılıp dağıtılmasından itibaren 
48 saat geçmeden ve öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi kabul olundu. 

Tasarının maddeleri kabul olunarak tümü 
açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımı so
nunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

12 . 6 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,35 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Konya 

ismet Kapısız 
Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

5. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'm, 
Türkiye'deki korunmaya muhtaç çocuklara 
dair sözlü soru önergesi, Çalışma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Millî Eğitim ve Adalet Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/726) 

6. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'-
nın, Konya'nın Seydişehir ilçesinde kurulan 
Merkez Tarım Kredi Kooperatifine dair sözlü 
soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/727) 

7. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'-
nın, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Alimin-
yum fabrikası inşaa3inda çalıştırılan işçilere 
dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/728) 

8. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un toprak kaymasına mâruz mahallerine 
dair sözlü soru önergesi, İmar ve İskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/729) 

9. — Muş Milletvekili Nermin Çiftçi'nin, 
Muş ili dâhilinde daimî iskân için yapılacak bi-

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk vatan
daşlarına ait mallara Suriye Hükümetince el-
konmasına, yanlış tutum ve davranışlarının se-
bebolduğu iddiasiyle, Dışişleri Bakanı hakkın
da ve, 

Ankara Milletvekili ilyas Seçkin'in, Polatlı 
hudutları dahilindeki Hazine arazisinin dağı
tımında haksız, adaletsiz ve partizanca hare
ket ettiği iddiasiyle, Köy İşleri Bakanı hakkın
da gensoru açılmasına dair önergelerinin gün
deme alınmaları, yapılan görüşmelerden sonra, 
reddolundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası ve 
Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 
2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi tekrar 
açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımının bir
leşim sonunda açıklanan sonuçlarına göre ço-
luğunun sağlanamadığı, oylamanın gelecek 
birleşim'de tekrarlanacağı bildirildi. 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in 
önergesi tasvibolunarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tari-

SORULAR 
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nalara dair sözlü soru önergesi, îmar ve İskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/730) 

10. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un il ve ilçe merkezlerindeki ilkokul öğ
retmenlerinin konut ihtiyacına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/731) 

11. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş ilinde, Dünya Kiliseler Konseyince yaptı
rılan Sanat Okulunun tamamlanmasına dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/732) 

12. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş ili köylerinin yol ihtiyaçlarına dair sözlü 
çoru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/733) 

13. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş ili köylerinin su ihtiyacına dair sözlü so-
ru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/734) 

14. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş ilinde depremde yıkılan sağlık evlerinin 
inşasına dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/735) 

15. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş ili köylerinin Tarım Kooperatiflerinden 
aldıkları kredilerin ertelenmesine dair sözlü 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/736) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un İspir ilçesi dâhilinde selden .yıkı
lan köprü ve yollara dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık ve Köy İşleri bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/737) 

Yazılı sorular 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Haydarpaşa Numune Hastanesindeki bir müte
hassıs doktorun tutumuna dair yazılı soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/723) 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Türkiye ile NATO arasındaki münasebet
lere dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/724) 

3. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
bancı sermayenin yatırım yaptığı iş kollarına 

dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/725) 

4. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın, 
Türlüye'deki yabancı sermaye yatırımlarına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/726) 

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
1 Mart 1968 den bu yana toplatma karan ve
rilen kitaplara dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/727) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, Sakarya'nın Kayalar Memduhiye köyünde
ki kanalın beton duvar içine alınmasına dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/728) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya ilinin imam, müezzin ve Kur'an 
kursu kadrosu ihtiyacına dair yazılı soru öner
gesi, Devlet Bakanlığına gönlerilmiştir. (7/729) 

8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Kemer Barajı lojmanlarının eğitim işlerin
de kullanılmasına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim ve Tarım ve Bayındırlık bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/730) 

9. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Suriye'den yurdumuza sığınan Türklerin iskâ
nına dair yazılı soru önergesi, Dışişleri ve İmar 
ve İskân bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/731) 

10. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş Devlet Hastanesinin mütehassıs hekim ih
tiyacına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/732) 

11. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş ilindeki sağlık ocaklarının doktor ihtiya
cına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/733) 

12. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un Bulanık ilçesindeki lise binasına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/734) 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
İzmir'in Yeşilyurt Belediyesince yapılan istim
lâklere dair1 yazılı soru önergesi, İmar ve İs
kân ve İçişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/735) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 

1. — Ege Üniversitesinin 1963 büllçe yılı Ke-
sinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna 'dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi ile Ege 
üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke'sinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/173, 
1/43) (Gündeme) (S. Sayısı : 707) 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlı Genel Müdür
lüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 

Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesin-
li83ap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/662, 1/348) (Gündeme) (S. Sayısı : 
708) 

3. — Ege üniversitesinin 1964 bütçe yılı Ke-
sinShesabma ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ege 
Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/564, 
1/176) (Gündeme) (S. Sayısı : 709) 

•«••» 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Fethi Alacalı (Tokat), İsmet Kapısız (Konya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 75 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yok
lama muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er

miştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz var
dır. Müzakerelere başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün açık oyla
ma muamelelerimiz vardır, bu sebeple açık oy
lamayı intacetmeden arkadaşlarımın salondan 
ayrılmamalarını ehemmiyetle rica ederim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili İsmet Kajnsızhn, 
Almanya'da çalışan kadın işçilerimizin durumu, 
yeniden istenilen işçiler ve çalışma ataşelikleri 
konularında demeci. 

BAŞKAN — Sayın ismet Kapısız, Almanya'-
daki Türk kadın ve erkek işçilerimiz konusun
da gündem dışı kısa bir beyanda bulunmak 
istiyorsunuz, buyurunuz efendim. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; gündem dışı mümkün 

mertebe kısa olarak yapacağım ve bir önemli ko
nuya temas edeceğim bu konuşmamda, ne mev
ziî bir dolu ve sel âfetinden bahsedeceğim, ne 
de bir seçim yolsuzluğunu dile getireceğim. 

2 Haziran mahallî seçimleri sonuçlarının ba
sında, kamu oyunda ve siyasi kulislerde alabil
diğine tartışıldığı, büyük şehirlerde üniversite 
öğrencilerinin imtihanlarının başlamasiyle ko
münistlerin Fransa'da çıkardıkları anarşist ha
reketlere muvazi olarak birtakım sorumsuzla-



M. Meclisi B : 75 12 . 6 . 1968 O : 1 

rın, senelerdir sınıfta kala kala başı dönen aşı
rı solcu bir kısım talebelerin tahrikleri sonucu 
öğrenci kütlelerinin fakülteleri işgale yeltendi
ği, hukuk ve kanun dışı hareketlere tevessül et
tiği 1968 Türkiye'sinin Haziran ayının ortala
rında, kanaatimce Türk işsizini yakinen alâka
dar eden bir hususu Yüce Meclisin bilgisine arz 
etmek ve Sayın Hükümetin dikkatine sunmak 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 9 Haziran 1968 
tarihli Hürriyet Gazetesinde büyük manşetlerle 
şu haber vardı: «Almanya'nın kadın işçi talebi
ni karşılıyamıyoruz.» Türk kadın işçilerine di
ğer memleket kadın işçilerinden daha fazla 
rağbetin olduğunu ifade eden İşçi Bulma Kuru
mu Genel Müdürü Sayın Naki Tezel'in beyana
tının dikkatlerinizden kaçmadığına inanıyorum. 

1964 yılının Ocak ayının ilk haftasından be
ri Batı - Avrupa memleketlerine ve özellikle 
Batı Almanya'ya çalışmaya gitmek için sıra 
bekliyen talihsiz Anadolu çocukları açlığın ve 
sefaletin pençesinde kıvranırken, biz, kadınla
rımızı işçi olarak Avrupa'ya gönderemediğimiz 
için, sözüm ona, üzülüyoruz. Son iki yıldır, bü
tün iddialara rağmen, Avrupa bizden münha
sıran kalifiye işçi adı altında kadın ve arzu et
tiği kadar da erkek işçi alıyor. Aldıklarının sa
yısı da gayet mahdut kalmaktadır. 

Türk aile düzeninin sarsılmasına sebebiyet 
veren ve ilgililerin de mânevi sorumluluktan 
uzak davranışları neticesinde kocalariyle bir
likte gitmeleri lâzımgelen kadınlarımızın yalnız 
başına, hattâ bekâr kızlarımızla birlikte Batı -
Avrupa memleketlerine ıhracedilmesine Hükü
met ne zamana kadar göz yumacaktır? Türk'ün 
ahlâk, namus, şeref ve haysiyetinin mutlak mâ
nada yabancı diyarlarda korunduğuna Hükü
met kaani midir? 

Mahallî seçimler münasebetiyle iki aya ya
kın bir süre zarfında vatandaşlarla çeşitli yön
lerden temasımız oldu. öyle ümidediyorum ki, 

siz muhterem milletvekili arkadaşlarıma da iş
siz vatandaşlarımız acı acı dert yandılar. Sa
yın Hükümetten bu konuda birkaç istirhamda 
bulunacağım. 

1. — Âzami üç sene yabancı memlekette ka
lıp da Türkiye'de maişetini temin edecek ve 
bir iş tutabilecek işçiler derhal yurda dönmeli 
ve yerlerine sırada bekliyen kimseler gönderil
melidir. 

2. — Hiçbir surette kadın işçi göndermemek 
lâzımdır. Gidenler için de, biran önce yurdu
muzda çalışma sahası temin edip Türkiye'ye 
dönmeleri sağlanmalıdır. Aksi halde uzun bir 
ayrılıktan sonra yurda dönecek birtakım ah
lâksızların cemiyetimizi bozacağı bir realite
dir. 

3. — işçiler için turist pasaportuna katiyen 
yer verilmemelidir. Hükümetin bu mevzudaki 
sakat tutumu binlerce köylü ailesini - tâbiri ca
izse - ekmeğe muhtaç yapmıştır. 

4. — işçi ataşeleri lisan bilir, genç, vatan
perver kimselerden intihabedilmelidir. 

işçilerin Batı - Avrupa memleketlerinde, 
özellikle Batı - Almanya'da aşırı cereyanlara 
kapılmamaları, paralarının sahibi olmaları, mâ
nevi inançlarının takviye ve ibadetlerini yapa
bilmeleri için imkânları temin etmeye çalışma
nın Türk işçileri ve milletimiz için hayatî bir 
zaruret olduğu inancındayım. 

ilgililerden istirham ediyorum: Şu anda Av
rupa'da işçiler mevzuunda tetkik gezisinde bu
lunan Çalışma Bakam Sayın Ali Naili Erdem, 
çalışma ataşeleri konusuna ciddî bir surette el 
koymalıdır. Hatır için, adama iş bulmak için 
çalışma ataşelikleri ehliyetsiz kimselerin inhi
sarından kurtulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, burada sözlerime 
r-on verirken Sayın Hükümetin bu konu üze
rinde gereken ciddiyeti göstereceğine dair olan 
hıarcımı belirtir, Yüce Meclisin muhterem üye
lerine saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli ('nesi j 2. ~- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Hünkarı \ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü-
ve Halk Sandıklan hakkında S . 6 . 1933 tarih i m-i i arasımda 28 Şubat 1967 tarihinde Anka-
ve 2284 sayılı Kanuna ele kanun teklifi ve Tiea \ ra'da imzalanan Türk - Sovyet hududunun ye-
rei ve Plân komisyonları raporlan (2/170) (S. 
Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) 

niden işaretlenmesi (Rtidemarkeısyonu) hakkın
da ])rotokolijjle bu protokole ek teknik protokol 
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ve yeniden işaretlenme (Rödemarkasyon) isle
rinde çalışan personelin Türk - Sovyet hududun
dan geçiş ve diğer taraf arazisinde muvakkat 
kalış esaslarının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Sa
vunma ve Dışişleri komisyonları raporları, 
(1/402) (S. Sayısı : 702) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, geçen 
birleşim gerekli oy çoğunluğu sağlanamamış 
bulunan bu teklif ve tasarı tekrar açık oyları
nıza sunulacaktır. Kutular sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er
kin'in, Dışişleri Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/333) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Evvelce bağımsız milletvekili sıfatiyle se

çilmiş olduğum Dışişleri Komisyonundan istifa 
«diyorum. Saygılarımla arz ederim. 

Ondu 
Feridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — Bibilerinize sunulur. 

3. — İmar v& İskân Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu'nun, İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş 
ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunim 
3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu 
kanuna bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İmar ve İskân 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair tezkeresi (3/938) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
imar ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve vazi

feleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ve 7 nci 
maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir 
madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvelin imar ve İskân Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı 4 . 5 . 1968 tarihinde Başbakanlık tarafın
dan Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır, 

Son yıllarda bir hayli artan tabiî âfetlerden 
zarar güren vatandaşlarımıza Devletin yardım 
ve iskân edici kudretinin seferber edilmesi 
prensibine dayanan çalışma anlayışımıza uy
gun olarak Âfet işleri Genel [Müdürlüğünün gö
revlerinin 7116 sayılı Kuruluş Kanunumuzda 
açıkça belirtilmesi ve kadroların takviyesi, ay

rıca hizmetin vatandaş ayağına götürülmesi te
mel fikrini esas alan Hükümet programına uy
gun olarak taşra teşkilâtımızın kadrolarının 
tesbiti gibi âcil hususların kanunlaşmasını ön
gören tasarının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek üyelerden teşkil olunacak 
bir Geçici Komisyonda incelenmesini arz ve 
teklif ederim. 

İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
yok. önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, önergede, bu Ge
çici Komisyonun kaç kişiden teşekkül edeceği
ne dair bir sarahat yoktur Müsaade ederseniz 
gerekli kuvayı temin edebilmek üzere 9 ar kişi
den kurulsun 9 ar kişiden mürekkep 18 kişilik 
bir Geçidi Komisyon kurulması hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... 18 kişilik bir Geçici Komisyon kurul
ması kabul edilmiştir. 

Açık oylama muamelesi devam etmektedir. 
Arkadaşların oylarını kullanmalarını rica ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi gündeme 
geçiyoruz. 

1 — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ile 
Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Büyük halk 
kütlelerinin sağlığını tehdideden hile ve ihmal
lere kesin olarak son vermek amacı ile alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/24) 

BAŞKAN — Bu önergenin, arkadaşlarımın 
hafızalarını tazelemeleri balkımmıdan, tekrar 
okunmasında fayda mülâhaza ediyorum. Bu se
beple önergeyi tekrar okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Büyük Ihalk kütlelerinin sağlığını tehdi-
deden hilelere ve ihmallere kesin olarak son 
vermek zamanı gelmiştir. Bunun için merkezî 
Devlet Teşkilâtında bütün bu konuları yakın
dan izliyecek ve halk sağlığı açısından en te
sirli tedbirlerin alınmasını mümkün kılacak so
rumlu bir orana ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, her ilde, gerekli kontrol ve tahlille
rin çok muntazam şekilde yapılması şarttır. 
Milyonlarla insanın sağlığını ilgilendiren bir 
kontrol ve tahlillerin önemi yanında, gerekli 
tesislerin maliyeti çok küçüktür. 

2. — Zeytinyağına madenî yağ karıştırılma 
sı konusunun ve benzeri hilelerin bütün yönleri 
ile aydınlanması ve gelecekte bu gibi hallerin 
tekrarlanmasını önliyecek kanuni ve idari ted
birlerin tam olarak alınması zaruridir. 

3. Teneke, damacana veya şişe içinde satı
lan bâzı suların taşıdıkları menba suyu veya 
firma adlarına rağmen - hileli oldukları ve bir 
kısmının içilemiyecek derecede sağlığa zararlı 
maddeler ihtiva ettiği iddiası yaygındır. Bu 
konunun gerektirdiği tedbirlerin de tam aydın
lığa kavuşturulması gerekir. 

4. Temiz su içmek imkânından tamamiyle 
mahrum bulunan, ezcümle göl süyü, dere suyu 
veya sağlığa zararlı suları içmeye mecbur olan 
köylü ve kentli yurttaşlarımızın durumu iıe 
özel bir ilgi gerektirmektedir. 

5. Yıkama ve temizlik işlerinde kullanılan 
çeşitli maddelerin imalinde de 'halkın sağlığına 
zarar verecek yollara başvurulduğu iddiası var 
dır. Bu konu da ciddî şekilde incelemeye muh
taçtır. 

6. Birçok sahillerimiz, kaçak olarak deni
ze akıtılan pislikler sebebiyle, halk sağlığı açı
sından tehlikeli hale getirildiği gibi; bâzı şe-
hirlerimizde teneffüs edilen Ihava bile - bilhassa 
kıs aylarında - zehirli ve sağlık için tehlikeli 
hale gelmektedir. 

7. Halk sağlığı bakımından zararlı olan hi 
leleri önlemek başka şey; bunu vesile ederek 
aşırı sol edebiyatı yapmak başka şeydir. Kuru 
ile yaşı birbirinden ayırmak lâzımdır. Bir hile-
kâr firmanın suçunu dürüst teşebbüslere ve 
binlerce masum bakkala yüklemiyen âcil ve te
sirli tedbirler alınmalıdır. 

Biz, bu önerge ile, dürüst teşebbüs sahiple
rini vebal altında bırakmak değil, «halk sağlığı 
yolunda millî bir kampanya» açılmasına hizmet 
etmek istiyoruz. 

8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
nun ve bütçe yoliyle alması gerekli tedbirleri, 
Hükümete, merkezî idareye ve diğer kuruluş
lara, il idarelerine ve belediyelere düşen gö
revleri araştırıp tesbit etmek üzere, yukarda 
arz olunan konularda bir Meclis araştırması 
açılmasını ve kurulacak Meclis Araştırma Ko
misyonunun, icabında Ankara dışında da çalı
şarak ve bütün ilgili dairelerin, kuruluş ve te
şebbüslerin uzmanlarından yararlanarak, kuru
luşundan itibaren en geç üç ay içinde raporu
nu Yüce Meclise takdim etmesini, Güven Partisi 
Grupu adına saygılarımızla arz ve teklif ede
riz. 

Güven Partisi Güven Partisi 
Millet Meclisi Grupu Millet Meclisi Grupu 

Başkanvekili Başkanvekili 
Vefa Tanır Coşkun Kırca 

Konya Milletvekili İstanbul Milletvekili 

BARKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lis arattırması açılması hakkında arkadaşları
mız tarafından verilmiş bulunan önergeyi okut-
mır; bulunmaktayım, önerce, müzakeresi icra 
edildikten sonra oya konulacaktır. Bu sebep
le müzakeresine başlıyorum. 

Sayın Vefa Tanır, önergenizi izah sadedin
de takdimen söz istiyor musunuz? 

VEFA TANIR (Konya) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 

VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; önergemiz okun
duğu zaman arkadaşlarım bir yıl evvelini ha
tırlarlarsa önergemiz ancak o zaman daha çok 
kıymet ifade eder. 

Aziz arkadaşlarım, bu önergemizi hiz geçen 
yıl verdik. Arkadaşlarım,- geçen yıl italya'ya 
satılan zeytinyağlarının içerisine makina yağı 
karıştırılması anlatıldıktan sonra Türk basını 
hileli satışlara büyük ehemmiyet verdi. Büyük 
İstanbul gazeteleri hemen hemen bir ay ka
çlar göçen yıl bu aylarda mahalle pazarlarında 
satılan sabunlardan, köy bakkallarında stı-
lan ilâçlara kadar her gün bir hilenin numune
sini neşrettiler. 
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Şimdi aziz arkadaşlarımdan önergemiz için 
müspet oy verilmesi dileğinde bulunurken bâzı 
noktaların burada, hiçbir meseleyi istismar et
meden, aydınlatılmasını istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, biz bu önergeyi verdik
ten sonra G. P. kadm kolları derhal faaliyete 
geçtiler. Ankara'nın bütün evlerine gecen sene 
Eylül ve Ekim aylarında dağıtılan açık sarı, 
üçe katlanmış bir kâğıtla halk sağlığını tehdi-
dedeıı mevzular üzerinde ailelerden, aile reis
lerinden ve hanımefendilerden kadın kolları
mıza bilgi verilmesini ve yol gösterilmesini ta-
lebettiler. 

Eğer önergemiz tasvip görür de bir Araş
tırma Komisyonu kurulur ise, sayın Ankaralı
ların bu mevzu üzerinde ne kadar hassas dur
duklarını, bu mevzu ile ilgili türlü yollarda ne 
gibi teklifleri olduklarını Araştırma Komisyo
nuna vereceğiz,. 

Asiz arkadaşlarım, bugün bir mevzuun bir 
enteresanı dahi gözümüzün önünde idi. Gaze
telere dikkat etmişseniz, hayati ehemmiyeti bü
yük olan istanbul Kan Bankasının verdiği kan
larda mikroplar vardı ve üç vatandaşımız öl
müş idi. Kan Bankası Müdürünün bugünkü be
yanatı; «Kanlara mikrop karışmıştır, fakat 
bunun ne şekilde karıştığını bilmiyoruz, üze
rinde duracağız» şeklinde idi. Görüyorsunuz ki 
aziz arkadaşlarım, sabundan, zeytinyağından, 
şişe sularından ve sirkeden başladığımız bir me
sele bir yıl içerisinde hayati ehemmiyeti bü
yük olan kan şişelerinin içine kadar girmiş bulu
nuyor. 

Çok muhterem arkadaşlarım, İzmir Tıp Fa
kültesinin verdiği bir rapor «Zeytinyağının içe
risine % 4 oranda makina yağı karıştırıldığı 
zaman, bu yağı yiyen vatandaşlarımız da bâzı 
mikroplara karşı mukavemetsizlik doğuyor, 
enfeksiyon hastalıkları daha kolay bu vatandaş
larımıza geçebiliyor ve vitamin eksikliği orta
ya çıkıyor», şeklinde idi. Geçen yıl yapılan 
tahlillerde pek çok zeytinyağı satıcılarında 
% 3 le, % 67 oranında makina yağı karıştı
rılmış zeytinyağı numuneleri bulunmuştu, aziz 
arkadaşlarım. 

Mahalle pazarlarında satılan sabunlar üze
rinde yapılan incelemelerde her üç sabundan 
ikisinin Türk sabun normuna uymadığı görül
müş ve muhtelif hastanelerin cilt polikinlikle-
riııde yaptığımız incelemelere göre son ilci - üç 

yıl içerisinde allerji vakıaları, saç dökülmeleri 
ve el üzerinde pullanmaların arttığı görülmüş
tür. Bilhassa deterjanlar kontrolsuzdur. 

Memba suları başlı basma bir dava haline 
gelmiş. Dün yerine oturmuş bir İstanbul Bele
diye Reisi bir bardak su içebilmek için İstan
bul'un ünlü bir lokantasında altı tane şişeyi 
açtırmak mecburiyetinde kalmıştır. Hepimizin 
içtiği sular bu şekildedir, aziz arkadaşlarım. 

Damacanalarla evlere satılan suları, bir baş
ka eve beş dakika evvel bir başka sucudan ev
vel yetişmek, gayretinde olan sucumuz, terle
miş koltuğu altında sakladığı bir su hortu
munu her evde çıkarıp, damacana kolay boşal-
sın diye şişenin dibine hava vermekte mahirce 
kullanılmakta; bu adam hasta mıdır, değil mi
dir, bu boru günde kaç kere koltuğunun altına 
girer çıkar kontrol edilmemektedir ve çok yer
lerde a îz arkadaşlarım, sıhhi bir suyu bulma
nın imkânı yok. Memleketimizde 7 834 954 va
tandaşımız göl suyu, dere suyu, kıştan kalma 
kurtlanmış sarnıç suyu içmektedir. Bu vatan
daşlarımızı daha çok kolili suların eline terk 
etmeye gönlümüz rası değildir. 

İçme suları 1982 yılma kadar Türkiye'de an
cak sıhhi olarak tamamlanmış olacaktır. Prog
ramı bu şekilde beklemek bu vatandaşlarımızın 
sıhhatine ehemmiyet vermemek demektir. Mev
cut suların sıhhi sular yapılıncaya kadar ısla
hına gidilmesi de ehemmiyetli bir konudur. 

Bilhassa terkibinde afyon bulunan ilâçlar 
gelişigüzel satılmaktadır. Tskel fiyatlarının 
yüksekliği karşısında köy delikanlıları bu ilâç
ları derde deva yerine keyif verici maddeler 
olarak kullanmaktadır. Sayın Sağlık Bakanı 
bundan üç - dört ay kadar evvel bunun üzerin
de ehemmiyetle durmuş idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün baş ağrısı 
ilâcı olan panalgin, bir bardak çay ve altı tane
sini bir arada içerek bir delikanlığı ileride af
yonkeş yetiştirmek için keyf verici bir madde 
haline gelmiştir. Reçetesiz satılma imkânı ol-
mıyan Nembutal esrar bulamr/an delikanlı
ların cebinde horan hazırdır. Biotan ve optali-
don ve hattâ Nevroz Cemal gibi ilâçlar aynı 
şekilde kullanılmak, köy bakkalı şehre geldiği 
zaman aldığı bakkal eşyalarının içerisinde en 
çek miktarı bu saydığım ilâçlar tutmaktadır. 
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Büyük şehirlerde toplanamıyan şöpler ve 
başıboş çocukların bu çöp sepetleri üzerinde 
kurduğu oyun tezgâhları etrafa her gün türlü 
mikroplar salmaktadır. 

Yine büyük şehirlerimizde hava zehirlenme
si tehlikesi bir hal almış, kalorifer ve eksos gaz
ları normal havayı teneffüs edilmez hale getir
miştir. Bir metreküb hava içerisinde 75 mikro-
gramdan fazla duman olmaması gerekirken, 
Başkentimizin havasında bu rakam 75 mikro-
gramdan 344 mikrogarama kadar çıkmış ve 
Başkentimizin dünyanın en kirli havası bulu
nan dört şehirden biri haline gelmiştir. 

Simitlerin satılışı, zabıta ile simitçinin mü
cadelesinden üç - beş kere tabladan yere dü
şüp kaldırılan simitler ve ekmeklerin satılışı 
ayrıca yürekler acısıdır. 

Muhterem adkadaşlarım, bu meselenin daha 
fazla deşilmesi ne oy getirir, ne bu meseleyi bir 
başka bakımdan tahrik Parlâmentomuza şeref 
getirir, istediğimiz, bugün halk sağlığı üze
rinde türlü hileler ve kontrolsüzlük yüzünden 
bir ilgisizlik vardır. Bunun üzerinde durabil
mek için de bir Meclis Araştırma Komisyonu 
lütfederseniz, kurarsak G. P. olarak bu komis
yona bu mesele üzerinde daha yüklü, daha et
raflı deliller getireceğiz. 

Saygılarımla efendim. (G. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
diye kadar gerek grupları adına, gerek şahıs
ları adına söz istemiş bulunan arkadaşlarımın 
isimlerini okuyorum: 

C. H. P. Grupu adına M. Kemal Yılmaz, 
M. P. Grupu adına Fehmi 'Cıımalıoğlu; şa
hısları adına söz istiyenler: Hasan Tahsin 
Usun, Sadi Binay, Reşit Ülker, Reşat özarda, 
Süleyman Onan. 

Buyurunuz Sayın Yılmaz, C. H. P. Grupu 
adına. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

G. H. P. GRUPU ADINA M. KEMAL YIL
MAZ (Aydm) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; büyük halk kütlelerinin sağlığını ilgi
lendiren ve halkımızın hem miktar, hem de ka
lite bakımından kötü beslenmesine sebebolan 
yiyceok maddelerinin hileli, tağşiş edilmiş ve 

hattâ sağlık için zararlı bâzı maddeler ve mik
roplarla karışmış bulunması, üzerinde önemle 
durulması gereken bir husustur. Bu konu öner
genin şuurlarını aşan bir önem taşımaktadır. 
Aslmdr, meseleyi, birkaç yiyecek ve birkaç ihtiyaç 
maddesine inhisar ettirmeyip Anayasanın 52 nci 
madclesi ile Devlete verilmiş bir görev olarak 
mütalâa etmek lâzımgelir. 52 nci madde aynen 
Köyle söylüyor: «Halkın gereği gibi beslenmesi 
için lüzumlu tüm tedbirleri almak, Devletin gö
revidir.» 

Muhterem arkadaşlarım, G. H. P. nin gö
rüşüne göre halkın gereği gibi beslenmesi yal
nız yiyeceklerin kontrolü için ilgili önleyici 
tedbirler almakla mümkün ohmyacaktır. Zira 
Türkiye'de halkın sadece bu yoldan aldatılma-
dığı, bâzı çıkarcı çevrelerin bir kısım gıda 
ma İdelerini üreticiden çok ucuza alıp çeşitli 
karanlık usullere başvurmak suretiyle fiyatla
rı orta halli fakir ailelerin faydalaııamıyacağı 
ölçüde yükselttikleri bilinmektedir. Her iki 
yoldan geniş halk kütlelerinin sağlığı sarar 
görmektedir. Yiyeceklere sağlık için zararlı 
maddelerin karıştırılması, bunların pis ve mik
roplu alması zeherlenmelere sebeboluyor. öte 
yandan yiyecek maddelerinin fiyatlarının had
dinden fazla kabartüması yüzünden halk küt
leleri açlığın pençesine düşmektedir, üretici 
ürürününü yok pahasına satmak zorunda bıra
kıldığı için gereği gibi beslenemiyor, dar 
gelirli müstahlik de aynı şekilde beslenme zor
lukları çekiyor. Bu, geniş halk kütlelerinin 
sağlığına büyük zarar vermekte, halk çalışma 
gücünü azalttığı için de ekonomik kalkınma 
gayretlerimize olumsuz bir etkide bulunmakta
dır. Şa halde halkın sağlığı için zararlı besin 
maddeleriyle beslenmesi yanında bir de yeter
siz miktar ve kalitede yiyecekle yetinmeye 
mâruz bırakılmış olması neticede aynı kapıya 
çıkmakta ve her ikisi de vatandaş sağlığını 
tehlikeye düşürmekte dir. 

Türkiye'de ve yaşama koşulları biae benzi-
yen millî geliri düşük olan bütün ülkelerde in
sanlar kazançlarının yüzde 50 - 70 kadarına yi
yecek satmalmak için harcadıklarından, en ko
lay ve süratli yoldan terlemeden para kazan
mayı iş edinenler özellikle bu alanı seçerler. 
her insanın günde hiç olmazsa birkaç defa yemek 
yemeye mecbur olduğu göz önünde bulunduru
lursa, besin maddeleri üzerinden sürdürülecek 
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ve kontrol edilmedikçe de tesbiti mümkün ol-
nııyacak bir oyun, çıkarcıya devamlı ve üstün 
kazançlar sağlamaktadır. Türkiye'yi sevmiyen 
bâzı kimseler bundan dolayı kolay zengin ol
mak için gıda ve ihtiyaç maddeleri üzerinde 
spekülâsyon yapmayı tercih etmekteler. Bu 
kontrolsuz ve insafsız davranış toplumu gün
den güne karanlık bir ortama ve bunalıma 
sevk etmekte, dar gelirliler için yaşamak çe
kilmez bir yük olmaktadır. 

Son ayların olaylar zincirine bir göz ata
cak olursak konunun önemi bir kat daha anla
şılır. Son aylarda ortaya çıkan ve kamu oyunu 
meşgul eden olaylara bir göz atalım; besin ve 
beslenme hizmetlerinin ne kadar aksak yürü
tüldüğü anlaşılacaktır. 

önce önergede de temas edildiği üzere zey
tinyağı skandalini hepinizin hatırlamasını rica 
ederim. İzmir'de bir firma İtalya'ya ihracetti-
ği 530 ton zeytinyağına 37 ton madenî yağ ka
rıştırmış, yağların İtalya tarafından satınalın-
mıyarak geri yollanması üzerine harekete geçe
bilen resmî makamların incelemesi sonucunda 
yurt içinde yediğimiz zeytinyağlarının da bir 
miktarının madenî yağlarla tağşiş edilmiş oldu
ğu görülmüştür. 

Türkiye'nin ticari itibarını zedeliyen, zey
tinci köylülerin kazancını baltalıyan, halk küt
lelerinin sağlığına korkunç bir suikast teşkil 
eden bu olay patlak verince ihracatçı firma çe
şitli propaganda yollarına başvurarak kendini 
temize çıkarmayı denemiş, mahalle bakkalla-
riyle zeytin yetiştiren köylüler bu arada suç
lanmak istenmiştir. İlgililer bu firmaya ait iş
yerinde yapılan aramalarda 300 ton civarında 
yüzde 4 - 40 arasında madenî yağ karıştırıl
mış zeytinyağı bulunduğunu ve muhakemenin 
yakında ağır cezada başlıyacağmı söylemişler
dir. 

Biz suçluların biran evvel tesbit edilerek 
en kıza zamanda cezalandırılmalarını dilemek
teyiz. Bu arada karışık yağların ne olduğunu 
da halk kütleleri merak etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, buna benzer olay
lar başka ülkelerde de zaman zaman cereyan 
etmektedir. Bundan bir süre Önce Kuzey Afri
ka'da Fas'ta böyle bir olay cereyan etmiş ve 
aynı &uçu işliyen halk sağlığına kasdeden dokuz 
kişi ibreti âlem için idam edilmişlerdir. 

Masum yavruların, gelecek kuşakları doğu
rup büyütecek anaların, işçinin, sınırları bekli-
yen mehmetçiğin yemeğine, sağlığa zararlı pa
rafin, likit veya daJha başka zararlı madde ka
rıştırmak cinayetlerin en korkuncudur. Hijyen 
ve farmakoloji kürsüleri profesörlerinin İzmir 
Sorgu Yargıçlağına verdikleri bilirkişi rapo
runda, 'bu yabancı maddelerin vücutta yirmi çe
şit hastalığa sebebolduğu belirtilmiştir. Bu
günkü mevzuat ıbu canileri gereği gibi cezalan
dırmaya yetmiyorsa Hükümet gerekli kanun ta
sarısını Meclise derhal sevk etmelidir. Konu 
üzerinde araştırma açılmasına karar verilirse 
kurulacak komisyon, bu konuda Hükümete yar
dımcı teklifler yapacaktır. 

Zeytinyağı skandali kraşısında Hükümetin 
aldığı palyatif tedbirleri yetersiz buluyoruz. 
Meselâ zeytinyağlarına hile karıştırılmasını ön
lemek için bu çeşit yağların teneke kutularda 
satılmasından üretici köylü gibi müstehlik fakir 
vatandaşlar da şikâyetçidir. Müstahsil yağını 
ihtiyacına göre azar azar pazara çıkarıp satma 
olanağından mahrum kılmmaktdır. Hükümetin 
aldığı tedbir, zeytinyağlarının ucuz fiyata ko
misyonculara, toplayıcılara intikalini sağlamak
tan başka bir işe yaramıyor, öte yandan kapalı 
teneke kutularda satılan yağ fiyatları yük
sektir. Dar gelirli vatandaşlar Zeytinyağını pa
halıya satmalmak, ayrıca her seferinde kutu 
parası ödemek zorunda bırakılmaktadır. Hü
kümetin aldığı tedbir köy ve kasaba gerçekle
rine, hele zeytin istihsal eden bölgelerin şartla
rına hiç uymamaktadır. Bunun yerine temele 
inen ve pratik tedbirler aranmalıdır. 

Margarinlerin çok ve dengesiz olarak kulla
nılmasının sağlık için zararlı olduğu, bunla
rın damar sentliği ve kalp hastalıklarına sebe
bolduğu şeklinde basında yayınlanan iddiala
rın son zamanlarda margarin satışını belli oran
da azalttığı, buna karşılık yerli ürünümüz olan 
zeytinyağı istihlâkini de artırdığı söylenmekte
dir. Bu kere, ortaya çıkan zeytinyağı skandali 
yüzünden bunun tamamen tersi olmuş, zeytin
yağı satışı yavaşlamıştır. Akla bâzı sorular ge
liyor; yılardır 'dışarıya zeytinyağı ihraceden fir
malar bu yağların İtalya'da tahlile tabi tutul
duğunu bilmez mi? Yoksa, bâzı yağ toplayı
cıları böyle bir tertipte bir kısım karanlık 
menfaat çevreleriyle işbirliği mi yapmaktadır-
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lar? Mesele !bu yönden de araştırılma ihtiyacın-
dadır. 

Muhterem arkadaşlarım; sucuk ve (benzeri 
et preparatlarının hastalıklı at ve eşek etleriy-
le karışık olduğu anlaşılmış ve durum raporlar
la tesbit edilmiştir. Sucuk imalinde bâzı kok
muş iç yağlarının kullanılmakta olduğu da 
bâzı (belediyelerce anlaşılarak buna mâni olun
muştur. Böyle bir ortamda Sağlık Bakanı ola
rak olayları önleme durumunda olan sorumlu 
bir kimsenin, «at eti besleyicidir» deyip, olayı 
kapatmak istiyor intibaını vermesi ve daha son
ra da bu beyanatını yalanlar mahiyette at ve 
eşek kesiminin yasak olduğunu ifade etmiş ol
ması, görevli makamların bu işin önemini, halk 
sağlığı için arz ettiği tehlikeyi hafife almakta 
olduğu kanısını uyandırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir de çeşitli yol
larla yurt dışında memleketimize gelen yiye
cekler meselesi var. Bu konu üzerinde de kısaca 
durmak isteriz. îster yardım, ister başka yol 
ile yurt dışından gelen bütün besin maddeleri
nin çok sıkı bir kontrola tabi tutulması gerek
tiği kanaatindeyiz. Amerika'nın ÇARE teşkilâtı 
tarafından uzun süreden beri hibe olarak veri
len ve ilkokullarda çocuklarımıza içirilen süit 
tozlarından zehirlenmeler olmuştur. Bunların 
bozulmuş veya eskimiş olarak Türkiye'ye sevk 
edilmiş olması ihtimali olduğu kadar, yurda 
girdikten sonra gerekli koruma tedbirleri alın
madığı için vasıflarını kayıbetmiş olmaları da 
muhtemeldir. Ama iki milyon çocuğumuzun sağ
lığını ilgilendiren süt tozlarının yurda kabul 
ve dağıtım işlerini Millî Eğitim Bakanlığında 
yürüten dairenin hasında beslenme uzmanları 
yerine bir matematik öğretmeni bulunursa, Hü
kümetin bu işi de siki tutmadığına hükmedebi
liriz. Süt tozundan zehirlenme olaylarının art
ması üzerine Hükümet süt tozu kullanılmasını 
yasaklamak zorunda kalmıştır. Bundan sonra 
ne tedbir almayı düşündüğünü ise bilmemek
teyiz. 

Gümrüklerde gereği gibi muayene edilme
den yurda sokulmuş olan tohumlukların bö
cekli çıkması dolayısiyle, tarımda kullanılan 
ilâçların yiyeceklerle insanlara intikal edebile
cekleri fikri ortaya atılmıştır. Bu tartışma da 
henüz kapanmış değildir. Tohumluk ilâçlı buğ
daydan ekmek yapan vatandaşlar arasında 
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1956 - 1959 yılarında Güney - Doğu Anadolu'da 
karayara denen (bir hastalığın önemli tahribat 
yaptığı unutulmamıştır, llâçllı tohumluk buğ
dayların el altından zahirecilere, oradan değir
menlere intikal ettirilerek bunları yiyenlerin 
azar azar zehirlenmekte olmaları muhtemeldir. 
Geçenlerde Ankara *da buna benzer bir olayın 
vaktinde haber alınarak önlenebildiğim gazete
lerden okudunuz. Havza ilçemizde Temmuz 
ayında üç vatandaşımızın ilâçlı buğdaydan ya
pılmış ekmeği yiyerek öldüğünü, geri kalan hal
kın da ciddî şekilde hastalandığını Türkiye Bi
rinci Bilim Kongresine sunulan bir rapordan 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu raporda milyonda 
27 nisbetinde cıvalı ilâç ihtiva eden buğdayların 
ölüme söbebolacağı belirtilmektedir. Bu ölüm 
vakası üzerinde Samsun Savcısı tahkikat açtı 
mı, bunu bilmiyoruz, öte yandan Amerikan pa
zarlarında, PX de ekmek bile dışarıdan gelmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; yine 2 Aralık 1967 
tarihli gazeteden size bu konuda kısa bir haberi 
okumak isterim: «51 ton et tahlilde sağlığa za
rarlı bulundu», «Ereğli'de 351 maden işçisi ze
hirlendi» «Dünya Sağlık Teşkilâtınca verilen 
etlerin sağlığa zararlı olduğu anlaşıldı» Bir 
başka geri kalmış ülke olan Kolombiya'nın Ba-
gota şehrinde de içinde böcek öldürücü ilâç 
bulnan undan yapılmış ekmeği yiyen 75 kişi 
zehirlenmek suretiyle hayatlarını kaybetmiş
lerdir. 

Tarım ilâçları ve buların yiyecekler üzerin
de bıraktıkları kalıntılar sorunu endişe verici 
niteliktedir. Nitekim, bu konu Milletlerarası 
gıda ve tarım teşkilâtına bağlı Avrupa Kodeks 
Komisyonu tarafından bilimsel açıdan ele alın
mıştır. Hükümetimizin başka memleketlerdeki 
olayları da göz önüne alarak bu konuda dünya
da yapılan bilimsel araştırmalardan da istifade 
etmek suretiyle Türk Milletinin de sağlığını ko
rumak için bâzı tedbirler alıp almadığını bilmi
yoruz. Bunu merak etmekteyiz. Kendi memle
ketimizde üretilen yiyecekleri iyi kötü muaye
ne etmeye çalışarak, pazara arzına müsaade 
eden Hükümetin yurt; dışından gelen her yi
yeceği sıkı kontrola tabi tutmasını gerektiren 
pek çok sebep vardır. Bu bir millî güvenlik ted
biri sayılmalıdır. 
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Muhterem arkadaşlarım; şimdi sise Ameri
ka'da çıkan Natural Fod and Farming adlı der
ginin 1968 Mart tarihli sayısında Dr. Jozef Gold 
Ziherin yazdığın makaleden bir paragraf oku
yacağım. Bakınız; Sayın Dr. Profesör ne dyi!or: 
«Modern kültür avantajlarına sahibolmıyan top
lumlarda doğum kontrol çalışmalarını daha et
kili hale getirebilmek için bu maksatla kulla
nılan kısırlaştırıcı maddeler şehir sularına ve 
yiyecek maddelerine karıştırılmalı ve bu suretle 
büyük bir kütlenin kısırlaştırılması sağlanmalı
dır.» Sayın yasarın bu teklifinin iltifat görüp 
görmediğini bilmiyoruz. Ama, yurt dışında ge
len herşeyin kontrolünün milletimiz için hayati 
önem taşıdığına inanıyoruz. Buna Hükümetin 
de inanmasını ve gerekli tedbiri almasını rica 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün bu şartlar 
altında halkımız ne yiyeceğini şaşırmış durum
dadır. Böyle bir durumda Hükümetin Anayasa
nın 52 nci maddesi ve yürürlükte olan kanunlar 
gereğince halkın beslenme dâvasına sahip çık
ması lâzımdır. Yediğimiz ve içtiğimiz şeybrin 
böylesine kirli ve sağlık için zararlı oluşu has
talıkların alabildiğine artmasına »ebebolmakta, 
çocuk ölümü nisbeti yükselmekte, ortalama 
ömür kısalmakta, insanlarımız kol ve kafa gü
cü bakımından yetersiz bir hale düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konuda işçileri
mize de düşen bir görev var. Bu gibi hileler ve 
hattâ pis ve sağlığa zararlı imalât işçilere yap
tırılmaktadır. İşveren bunu kendi eli ile yapa
cak değil ya. işçilerimiz dönüp dolaşıp kendi 
sofralarına gelen ve kendilerini, çoluk çocukları
nın sağlıklarının yitirilmesine sebebolan bu kabîl 
işlere alet olmamalı ve kanunsuz işler yapmaya 
zorlandıkları takdirde durumu Hükümete ihbar et 
etmelidirler. Sendiklara ve Hükümet bu işçilere 
teminat verirse bu yoldan etkili bir kontrol sağ
lamak bize mümkün görünmektedir. 

Beslenme ve besin işini bir sisteme bağla
mak, bunun için gerekli kuruluşlar meydana 
getirmek zorundayız, ileri memleketlerdeki uy
gulamalardan ve usullerden faydalanarak Tür-
kiyenin bünyesine ve ihtiyaçlarına uygun ted
birler derhal alınmalıdır. Aşırı kazanç hırsı 
Türkiye'de her türlü kanuni ve mânevi engelleri 
aşarak piyasada at oynatmakta, milletin sağ
lığını ciddî şekilde tahdidetmektedir. Hiç bir 

ülkede rekabet müessesesi böylesine başıboş 
bırakılmamıştır. Bizde rekabet iktisat ders ki
taplarının söyldeiği gibi işlemiyor. Rekabetin 
en iyi işlediği söylenen ülkelerde bile, meselâ 
Amerika'da hem fiyatlar, hem de malın katilesi 
Devlet organları veya demokratik müesseseler 
tarafından sıkı kontrola tabi tutulmaktadır. Re
kabet mekanizmasının bizde olduğu gibi iyi 
çalışmadığı hallerde bilimsel ve yurt gerçekle
rine uygun bir kontrol mekanizmasının kurul
ması şarttır. İktisadi menfaat grupları arasın
da toplumca kabul edilen ahengin kurulmasın
da iktisat kanunlarından ziyade sosyal grupla
rın D a ısı rol oynamaktadır. Kâr erFoabı çeşitli 
yollarla çıkarlarını koruyabilmekte, Hükümet 
kararlarına etki yapabilmekte, buna karşılık 
iktisadi menfaatleri zedelenen, sağlıkları za
rar gören geniş halk kütleleri şikâyetlerini kim
seye duyuramamaktadırlar. Yeni bir kontrol 
teşkilâtına ihtiyacolduğu açıktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sağlık Baka
nının hayvancılık kongresindeki bir konuşma
sını hatırlatmak isterim. Sayın Bakan aynen 
şöyle söylüyor: «Gıda maddelerinin yiüzde 49 u 
gıda tüzüğüne aysın ve yüzde 38 i sağlığa za
rarlıdır.» Sayın Bakan gıda kontrolü konusun
da işbirliği istemektedir. Meclis olarak bu işbir
liği talebini cevapsız bırakmamalıyız. Bakan 
ne gibi tedbirler düşünmüştür, ne gibi tedbir
leri uygulamaya koymuştur ve Yüksek Meclis
ten ne gibi yardımlar beklemektedir? Sağlık 
Bakanlığı bugünkü imkânlariyle ve yetkileriy
le, bize öyle görünmektedir ki, bu işin üstesin
den gelecek durumda değildir, belediyeler ise 
acz içindedir. Yeni bir kuruluşa ihtiyaç vardır; 
meselâ bir «Besin ve Beslenme Bakanlığı» ku
rulmalıdır. Besin ve beslenme işi İngiltere'de, 
Hiridistan'da, Batı Almanya'da bir bakanlık 
vüs'atinde ele alınmıştır. Amerika'da da bu işle 
meşgul elan Tarım Bakanlığına bağlı bir ih
tisas teşkilâtı vardır. Bizde de «MEHTAP Ra
poru» adı ile anılan raporda, Kalkınma Plânı 
ve Tarım Bakanlığı Reorganizasyon Plânı ge
reğince iki yıl önce kurulan bir teşkilât tam 
faaliyete geçeceği sırada Tarım Bakanı tarafın
dan lağvedilmiştir. Bunun sebeplerini 'de bilmek 
ihtiyacındayız. Bunun yerine Sayın Bakan aca
ba neyi ikâme etmiştir? Bu konuda FAO müşa
virlerinin verdiği raporlardan da istifade im
kânı araştırılmalıdır. Fakat kontrolların etkili 
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olabilmesi ve halkın sağlığının korunabilmesi I 
için Başbakanlığa bağlı özerk bir kontrol or
ganına muhakkak ihtiyaç vardır. 

Türk Veteriner Hekimleri Sendikası da bu 
konu üzerine eğilmiştir. Sendikanın 18 Ocak 
1988 tarihli bildirisinden bir paragrafı okuya
rak sözlerime son vereceğim. Bakınız Sendika 
ne diyor: 

«Yediklerimizin ve içtiklerimizin yüzde 50 
den fazlası sağlığa zararlıdır. Belediyeler ge
rek ihtiyaç kontrolü, gerekse muayene sonuçla
rının uygulamaya intikalini kendi imkanlariyle 
yürütemiyorlar. Bunun için gıda kontrol hiz
meti bağımsız çalışan bir kuruluş tarafından 
yerine getirilmeli, bu kuruluş Veteriner İşleri 
Genel Müdürlüğüyle sıkı işbirliği yapmalıdır. 
Lâboratuvar muayene sonuçları kesinlikle uy
gulanmalı, bunu kolaylaştırılacak 'bükümler 
ağırlaştırılmalıdır. Gerek numune almak, ge
rekse yukarıda sıralanan hizmetlere yardımcı 
olmak için bir sağlık polisi tesis edilmelidir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bir kaç uzmanın 
özel çakşma ve yayınları dışında böyle hayati 
bir konuya gerekli ciddiyetle el atmamış olan 
üniversitelerimizi de göreve çağırmayı ayrıca 
bir görev sayıyoruz. 

Bu önemli konuyu bütün genişliği ve de-
rinliğiyle öğrenmek ve neticede gerekli 
tedbirleri almaya Hükümeti zorlamak için 
araştırma önergesinin lehinde oy vereceğimizi 
arz etmek isterim. Saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun? 
Yok. Sayın Sadi Binay? Yok. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Grup adına 
söz istiyorum. Daha evvel maruzatımız vardı. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi beyan ediyor
sunuz. Söz ancak taleple istenir, şu anda ta-
lebediyorsunuz. Lütfen ayağa kalkınız ve ta
lebinizi bildiriniz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Daha önce Mil
let Partisi Grupu adına bir arkadaşımız yazılı 
olduğu için ben onun okunmasını beklemiştim, j 
Şimdi söz talebediyorum. 

BAŞKAN — Fehmi Cumalıoğlu yerine grup 
adına siz söz istiyorsunuz. Buyurun Sayın İş
güzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve- j 

I killeri; istanbul Milletvekili Sayın Coşkun 
Kırca ile Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır 
Meclise vermiş olduğu bir önerge ile Anayasa-
sanm 88 nci maddesine müsteniden bilhassa bü
yük halk kütlesinin sağlığını tehdideden ko
nuların başında yer alan hile ve ihmallere ke
sin olarak son verilmesi için bir Meclis araştır
ması istenmektedir. Bu önerge hususunda huzu
runuzda Millet Partisinin Meclis Grupunun 
görüşlerini kısaca arz etmek istiyorum. 

Hemen şunu ifade edelim ki, bu önergede 
bahsedilen konular gerçek mânasiyle büyük 
halk kütlesini ihmal ve hile ile zedeliyen ko
nulardır. Biz bunun lehinde olduğumuzu bura
da beyan etmekle beraber, bir konuya da bura
da işaret etmek istiyoruz. O da; büyük halk 
kütlesinin sağlığını tehdideden çeşitli hileler 
karıştırılan gıda maddeleri, ilâçlar, bunun 
dışında yine halk sağlığını çeşitli yönleriyle 
tehdideden zararlı gazlar ve havalar vardır ki, 
bunları tüm bir konu olarak ele almanın ve 
Anayasanın 88 nci maddesinde öngörülen Mec
lis araştırması konusu yapmanın da mümkün 
olmadığı kanısındayız. Zira Anayasanın 88 nci 
maddesin; «Meclis araştırması, belli bir konu
da bilgi edinilmek için yapılan incelemeden iba
rettir.» denmektedir. Halbuki burada konu ola
rak ele alman, bilhassa halk sağlığını tehdide
den faktörler çok çeşitlidir. Bu faktörlerin ne
lerden ibaret olduğunu, hilelerin, desiselerin, 
ihmallerin nelerden ibaret olduğunu tesbit ede
cek bir araştırma komisyonu kurulmuş olsa bile 
bunun üç, beş ayda, bir sene içerisinde kesin 
neticeye varmasının mümkün olmadığı kanana-
tini taşımaktayız. Zira esasında çeşitli mües
seselerin fonksiyollarını ortaya atan kanunlar 
vardır. Bu kanunların yürütülmesi icra orga
nı olan hükümetlere aittir. Nasıl ki halkın 
Devlete karşı vazifeleri var ise, bu vazifeler
den kaçınmak mümkün değilse, Devletin de 
halka karşı yapmakla mükellef olduğu öyle va
zifeler vardır ki, bundan da Devletin ve onu 
temsil eden iktidarların ve hükümetlerin kaç
ması ve kaçınması mümkün değildir. Esasında 
bunlar vazifeleridir. 

Asker olmak, vergi vermek, icabında bu 
vatan için kanını vermek vatandaşın kaçınıl-

I maz vazifeleri olduğu gibi, Anayamızda bilhas
sa 49 ncu ve 5 nci maddede yer alan hususlar da 
Devletin yerine getirmekle mükellef olduğu en 
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büyük vazifeleridir. Meselâ 49 ncu maddede; 
«Devlet herkesin beden ve ruh sağlığı içinde 
yaşıyabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağ
lamakla ödevlidir.» demek suretiyle bunu ken
disine kaçınılmaz bir vazife olarak vermekte
dir. Binaenaleyh biz konuyu bu yönden de 
ele almak suretiyle daha ziyade Meclis araştır
masının yapılabilmesi için konuların daraltıl
ması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Yani gıda 
maddeleri olarak mı, bilhassa halk sağlığını 
tehdideden zararlı gazların mahzurlarını tes-
bit bakımından mı, yoksa eczanelerde, ben
den evvel konuşan her iki arkadaşımın da hak
lı olarak ifade eylediği gibi, reçetesiz, başıboş 
bir şekilde satış yapılan ve keyif verici hap
ların üzerinde mi araştırma yapılmalıdır? Bu 
konunun vuzuha kavuşturulması icabeder. Biz 
Anayasanın 88 nci maddesini bu şekilde anla
maktayız. 

Yalnız, gıda maddelerinin bilhassa r^itli 
ihmallerle kontrol edilmemiş olmanı halkm sağ
lığına geniş çapta zarar verdiği gibi gerçektir. 
Bu, esasında bütün devletlerin kendi devlet va
zifesi içinde, anlayışı içinde ele aldıkları ve her 
ne nam altında olursa olsun, nereden gelirse gel
sin, gerek yerli, gerek yabancı firmaların yap
tıkları gıda maddelerinin kontrolünü saglıyan 
müesseselerin kurulması ile mümkündür. Bu ku
rulmadan, halkın sağlığını tehdideden gıda mad
delerini kontrol etmemiz, mevzii de olsa bir araş
tırma ile bunu temin etmek, yani neticeye var
mak mümkün değildir. 

Bugün halkımızın nüfusu günden güne art
makta, hele orman içinde yaşıyan halkm nüfu
su ortalama üç nisbetinde artmakta, gıda mad
deleri ise daraltılmaktadır. Orman içinde ya;p-
yan bâzı köylüler gıda maddesini bulmak söyle 
dursun, kendilerinin üvez dedikleri meyvayı ye
mekte veyahut da mısır unlarını kaynamış su
ya atmak suretiyle çorba yerine içmekte, gıda
sını böyle sağlamaktadır. Bu bakımdan mah
sullerimizin, bilhassa sebzelerin, meyvanlarm 
esaslı bir şekilde, Anayasanın 51 nci maddesin
de yer alan kooperatifçiliği teşvik etmek sure
tiyle, rantabl ve rasyonel bir şekilde geliştiril
mesini sağlamak, ondan sonra mahsullerin, seb
zelerin ve meyvalarm, gıda maddelerinin depo 
edilmesini sağlayıcı soğuk hava depolarına git
mek, konserve fabrikalarına doğru yönelmek 
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ve ondan sonra da bunu kooperatifçiliğin hi
mayesi altında geliştirmek suretiyle, gıda mad
delerinin insanların artan ihtiyaçlarına ancak 
cevap verdirileceği kanaatini taşıyoruz. 

Bilhassa geçen senelerde ortaya atılan ve 
Ortak Pazar'a kadar intikal eden zeytinyağla-
rma katılan motorin yağlarının sıhhate zararlı 
olduğu kadar dış ticaretimize, ihracatımıza da 
sekte verici mahiyette bulunduğu bir gerçektir 
ve ondan sonra bu konu ortaya atılmıştır. Sa
yın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımızın da 
bilhassa gazetelere intikal eden beyanatından 
da örğeniyoruz ki, çeşitli gıda maddeleri ya
nında sabunlara dahi hile yapılmakta ve bu 
yüzden de halk sağlığı zedelenmekte ve allerji 
hastahğn. artmaktadır. 

İçme sularının, arkadaşlarımızın ifade etti
ği. gibi, tamamen başıboş bir şekilde kontrol-
dan uzak satışına devam edilmektedir. Bun
dan doğan hastalıklar ortadadır. Giderilmesi 
için gerekli tedbirlerin alınması yine gerek be
lediye kanunlarında, gerekse hıfzıssıhha konu
larında yer almıştır. Bunların tedvin edilmesi, 
yürütülmesi, gerçek neticeye varılabilmesi için 
bizim görüşümüze göre bir ayrı gıda ve beslen
me bakanlığının, kurulmasında fayda vardır. 

Kalb hastalığı, kanser hastalığı artmış ise, 
bunların sebepleri gıda maddeleri ile birlikte 
yine mahallî halkm sıhhatini zarardide eden ka
lorifer borularından çıkan zararlı gazlardan da 
ileri gelmektedir. Bu balamdan biz bu konu
lara enine boyuna, geniş olarak, yani bir öner
ge sahibi gibi izah etmek durumundan ziyade, 
sadece Anayasanın 88 nci maddesinin konusu 
olmıyacağmı beyan edebilmek için bâzı nokta
lara, değişik konulara temas etmek mecburiye
tinde kaldığımız için temas ettik. Biz Millet 
Partisi Meclis Grupu olarak çok yerinde oldu
ğuna inandığımız bu konuyu, Anayasanın 88 nci 
maddesi ışığı altında tetkik ettiğimiz zaman, 
komisyon kurulmuş olsa bile araştırmanın bir 
netice vermiyeceği kanaatindeyiz. Bu yönden 
önergenin aleyhinde oy kullanacağımızı arz 
eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu adı
na Sayın Ekinci, buyurun efendim. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen oylarını kullansınlar. 

112 — 
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T. İ. P. GEUPU ADINA TAEIK SİYA EKİN
Cİ (Diyarbakır) — Saym Başkan, sayın mil
letvekilleri; halk sağlığını tedideden kardık ve 
hileli gıda maddelerinin satışa arz edilmesi ve 
genellikle halkın kötü hijyen şartları içinde bu
lunmasını öngören Meclis araştırması önergesi 
üzerinde Grupumun görüşlerini arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, mevzuubahis önerge 
çok geniş muhtevalıdır. Hemen Devlet haya
tının çeşitli hizmet dallarını kapsryacak bir ni
telikte ve bir muhtevadadır. Sağlık Bakanlı
ğının hizmetlerini yalandan ilgilendirir, bele
diyelerin çalışmalarını çok yakından ilgilendirir. 
İmar ve İskân Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı 
ve buna mümasil Tarım Bakanlığı ile diğer gıda 
ve hijyen şartlarını düzenlemekle görevli çeşit
li bakanlıkların hizmet alanlarını kapsıyan bir 
özelliktedir bu önerge. 

önergenin getirmiş olduğu meseleler gerçek
ten toplumumuzu, özellikle geniş müstehlik küt
lelerini çok yakından ilgilendirmektedir. Karı
şık gıra maddelerinin, sağlığa zararlı gıda mad
delerinin hazırlanarak piyasaya arz edilmesi öte
den beri üzerinde durulan ve kamu oyunu ya
kından meşgul eden bir meseledir. Son aylar
da basını çok yakından ilgilendiren ve hattâ yar
gı organlarına kadar intikal eden zeytinyağ-
skandali hepimizin hatırlarındadır. riitelrim 
Önerge sahibi arkadaşlarımız da önergelerinin 
ikinci maddesinde, zeytinyağına madenî yağla
rın karıştırılması suretiyle sağlığa zararlı bir 
karışımın piyasaya arz edilmesi ve bunun dı
şarıya ihracedilerek zararlı, itibarımızı zedele
yici sonuçlar doğurmasına sebebiyet verici tu
tum ve davranışlar hakkında bir araştırma ya
pılması istenmektedir. Nitekim önerge sahibi 
arkadaşımızın da buradan beyan ettiği gibi, ma
denî yağların karıştırılması ile piyasaya sürülen 
zeytinyağı gerçekten sağlığa zararlı, cilt üzerine, 
saçlı deri üzerine çok vahîm tesirler icra eden 
bir tesirdedir. Bu itibarla bu konunun araştı
rılması, gün ışığına çıkarılması, müsebbipleri 
hakkında gerekli kovuşturmaların yapılması Hü
kümetçe ve Meclis olarak, buna mümasil mese
lelerin tekerrür etmemesi için ciddî tedbir alın
ması yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, karışık ve sağlığa za
rarlı gıda maddelerinin piyasaya arz edilmesine 
dair çeşitli örnekler vardır. Son yıllarda piya

saya sade yağ adı altında sürülen yağlarımızın 
büyük bir kısmı mağşuştur, karışıktır. Bugün 
arî-ık büyük şehirlerimizde doğrudan doğruya 
aracı tüccar tarafından müstehlike sürülen, es
kiden şöhretli Urfa yağını bulmak mümkün de-
ğildii'. İmalatçıdan doğrudan doğruya nefis Ur
fa yağını alıp vita yağı ile karıştırarak belli 
bir oranda piyasaya süren aracı tüccarın yap
mış olduğu zarar ve bu kıymetli yağın itibarı
nı düşürücü davranışı hakkında hemen hepimi
zin müşahadeleri vardır. Bunun gibi, arkadaş
larımızın biraz evvel buradan beyan ettikleri gi
bi, et ve et müstahzarlarına hazırlan
masında sağlığa zararlı birçok tasarruf
lar vardır. Memleketimizde kesilmesi yasak 
olan at, merkep ve benzeri hayvanların etleri 
başka isimler altında sucuk, pastırma ve saire 
yapılarak: vatandaşlara arz edilmektedir. 

Bu misalleri artırmak mümkündür. Vatanda
şa sunulan karışık ve hileli gıda maddelerinin 
menşe itibariyle iki kısma ayrılmasını mümkün 
görmekteyiz. Bunun bir kısmı aşırı derecede 
kâr sağlamak, veyahut da az bir masrafla ucuza 
imalât yaparak büyük kazançlar sağlama emeli 
psşinde olanların yaptıkları tasarruflardır, ikin
cisi de vatandaşın, bilhassa imalâtçı vatandaşın 
bilgisizliği, tecrübesizliği ve içinde yaşadığı kö
tü hayat şartları, kötü hijyen şartlarından te-
vellüdeden mağşuş ve sağlığa zararlı gıda mad
delerinin hasırlanması, piyasaya sürülmesi me
selesi. 

Birinci konudaki aşırı kâr hırsına dayanan 
karışık ve sağlığa zararlı gıda maddelerinin ne 
şekilde imal edilip piyasaya sürüldüğüne dair 
birkaç örnek arz ettim ve her günkü hayatımız
da buna dair çeşitli örnekler görmekteyiz. 

İkincisi de, ciddî bir Devlet tedbiri ile izale 
edilebilecek, nallan eğitimi, belli bir iktisadi 
standarda kavuşması, yaşama seviyesinin yük
selmesi ile ilgili olan sağlığa zararlı gıda mad
delerinin imali meselesi. Bu da bilhassa hay
vancılıkla iştigal eden vatandaşlarımızın besle
dikleri hayvanların hastalıklı olması, kullandık
ları suların mikroplu olması, önergenin dördün
cü maddesinde belirtilen köy içme sularının 
sağlığa zararlı bir durumda olmasından tevel-
lütletmektedir. Bu sebeple, piyasaya arz edil
miş olan peynir, tereyağı, çeşitli süt mamulleri 
hep bu hastalık mçmbaı ve gayrisıhhi şartlar 
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içinde hazırlanmış olmasından dolayı meydana 
gelen gıda maddeleridir. Hastalıklı hayvan
lardan imal edilen sütlerin sebebiyet verdiği ci
ğer dışı, eksra pülmoner veremin yaygınlığı he
pimizin bildiği bir vakıadır. Bu, bilhassa ve
remli ineklerden istihsal edilen sütlerin piyasa
ya sürülmesi, pastörizasyon tedbirlerinin alın
mayışı ve bunlardan imal edilen çiğ gıda mad
delerinin sterilize edilerek kullanma imkânın
dan yoksun oluşundan tevellüdetmektedir. 

Bunun yanında britelör vakaları son yıllar
da alabildiğine artmıştır. Bilhassa Güney - Do
ğu ve Doğu illerinde yaz aylarında salgın has
talıklar yapacak bir nitelik arz etmektedir. Bu, 
doğrudan doğruya süt ve süt müstahzarlarından 
imal edilen gıda maddelerinin istihlâkinden gel
mektedir. 

Bunun gibi salgın sarılık da yine sağlığa za
rarlı olan memba sularının, göl ve dere sularının 
kullanılması ve bu sularla karıştırılmış, bu su
larla bulaştırılmış olan süt ve süt müstahzarla--
rının piyasaya arz edilmesinden ileri gelmekte
dir. Yaygın, sarî, salgın sarılık hastalığının 
memleketimize büyük tahribat yaptığı ve bu-
.nun büyük ihtilâtlarına yol açtığı görülmekte
dir. Bugün memleketimizde büyük alkol istih
lâki olmamasına rağmen geniş mikyasta siroz 
vakalarının, bilhassa kötü beslenme şartlariyle 
birlikte meydana çıkmasında birinci derecede 
âmil bu salgın sarılık hastalığıdır. 

O halde yeterli bir kültür seviyesinde olmı
yan, kâfi derecede eğitilmemiş, beslediği hay
vanları sıhhatli olmıyan ve sıhhatli olması için 
gerekli tedbir alınmadığından dolayı vatanda
şın ihzar etmiş olduğu bu gıda maddeleri, süt
ten mamul gıda maddeleri bilinmeden, bir kas-
da makrun olmadan vatandaşın sağlığı için za-
zararlı gıda maddelerinin hazırlanmasına ve pi
yasaya sürülmesine sebebiyet verilmektedir. 

Böyle bir konuda alınacak tedbir, bundan 
evvelki, kasıtlı, hileli ve aşın kazanç sağlama 
maksadiyle sağlığa zararlı gıda maddelerini 
hazırlıyanların yanında bunlar için alınacak 
tedbir çok daha köklü, çok daha ciddî tedbir
ler olmalıdır. Bunun için hayvan neslinin ıs
lah edilmesi, veteriner teşkilâtının takviye 
edilmesi, hayvanların çeşitli hastalıklara karşı 
aşılanması ve ıslahı mümkün olmıyan, teda
visi mümknü olmıyan hayvanların satmalı-
naraik imha edilmesi, vatandaşın daha ba

kımlı, daha sıhhatli ve daha verimli hayvan
lara kavuşturulması gerekir. 

Ayrıca, vatandaşın bu gıda maddelerini 
imal ederken, izhar ederken sahibolması ge
reken asgari bir eğitimden geçirilmesi lâ
zımdır. Burada da bir eğitim meselesi ortaya 
çıkmaktadır. Bugün memleketimizde, hele nü
fusumuzun köylerde olan yüzde 70 - 80 e va
ran kısmı okur - yazar değildir, en iptidai eği
timden dahi yoksun kalmıştır. Asgari hijyen 
şartlarını bilmediği için elinde olmıyan se
beplerle kendisi için dahi, kendi çocuklarına 
ve ailesine arz etmiş olduğu gıda maddele
rini bu şekilde piyasaya arz etmekte ve sağ
lığa zararlı sonuçların meydana çıkmasına 
sebebiyet vermektedir. O halde eğitilmesi ge
rekmektedir. Demek ki, eğitim konusu vete
riner hekimliği ile ilgili ciddî tedbirlerin 
alınması ve bilhassa önplânda köylerimizin bol, 
yeterli ve sağlığa uygun içme suyuna kavuştu
rulması problemi ile karşı karşıyayız. 

Burada üçüncü ve önemli bir problem çık
maktadır ki, topyekûn bir Devlet hizmeti, 
Hükümetin çeşitli bakanlıklarının koordine bir 
şekilde çalışması suretiyle alabileceği bir ted
birdir. Ve memleketteki, sosyal ve iktisadi 
düzeni yakından ilgilendiren bir meseledir. Bu
gün köylerimizin 1/3 ünde içme suyu hiç yok
tur. Geri kalan köylerin 1/3 ünde de mevcut 
su sağlığa elverişli değildir. Sağlığa elve
rişli borularla taşınabilen ve tetkiklerden ge
çirilmiş suya sahip köylerin sayısı ise bü
tün köylerimizin ancak 1/3 ünü teşkil etmek
tedir. O halde, mevcut 40 000 köyümüzün 
2/3 ü bugün suya muhtaç durumdadır. Ye
terli elverişli, her türlü hijyen şartlarını haiz 
su tesisi yapılmadan, köylerimiz suya kavuştu-
tulmadan bu meselenin kökten halledilmesi, 
bu mesele için ciddî tedbirin getirilmesi müm
kün değildir kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın önerge sa
hiplerinin önergelerinin beşinci maddesinde, 
yine, aşırı kazanç hırsı ile piyasaya sürülen 
çeşitli preparatların, özellikle temizleme, yı
kama işlerinde kullanılan preparatların sağ
lığa zararlı olduğu hususu yer almaktadır. 
Kullanılan çeşitli sabunlar, çeşitli deterjanlar 
ve çeşitli çamaşır sularının sağlığa zararlı 
olduğu hususu gerçekten tebeyyün etmiştir. 
Birçok cilt hastalıklarının, başta egzama ol-
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mak üzere, çeşitli allerjik hastalıkların mey
dana çıkmasına sebebiyet verd'ği, cilt polikili-
niklerimizce tescil edilmiş bir meselledir. 

Bunun yanında arkadaşlarımızın üzerinde 
durduğu çok önemli bir konu da kanalizas
yon meselesidir. Gerçekten memleketimizde 
kanalizasyon meselesi halledilmiş değildir. 
Bir - iki büyük şehrimizde kısmen ele alınmış 
olan kanalizasyon dâvası, o şehirlerimizin ih
tiyacına bile cevap verecek yeterlikte değil
dir. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir gibi şe
hirlerimizde bile kanalizasyon yeterli değildir, 
mahdut bir bölgenin ihtiyacına cevap verecek 
bir durumdadır. Bunun yanında birçok vatan
daşlarımız gizli bir şekilde çeşitli yerlerde kana
lizasyonu açmakta veya vatandaşların yıkan
dığı, istifade ettiği sahillere irtibatını kurmakta
dır. Bu da zararlı bir sürü sonuçlar doğurmak
ta, birçok salgın hastalıkların meydana çıkma
sına, hattâ içma sularının kirlenmesine ve bu 
surette bâzı salgın hastalıkların çıkmasına se
bebiyet vermektedir. Kanalizasyonun yokluğu 
sebebiyle yaz aylarında birçok illerimizde gör
düğümüz Salmonella salgınları, tifo salgınları 
Sağlık Bakanlığı ciddî şekilde endişeye sevk 
eden ve ciddî tedbirler alınmasını gerektiren 
meselelerle zaman zaman karşı karşıya bırak
makta ve bunun için seri halde aşı tatbikatına 
gidildiğine dair örnekler çok görülmektedir. Yi
ne önümüzdeki yaz aylarında buna dair örnekler 
görülecektir. Daha şimdiden kirli kanalizasyon 
sulariyle yıkanan sebzelerin piyasaya arz edil
mesi, vatandaşın istihlâkine sunulması sonucu 
tifo vakalarının çıktığını görmekteyiz. O hal
de, görülüyor ki, temelinden tedbir alınması 
gereken önemli diğer bir sorunla karşı kar-
şıyayız. O da, kanalizasyon meselesinin halle
dilmesidir. Kanalizasyon meselesinin halledil
mesi, programlı, plânlı bir çalışma ile halk sağ
lığı hizmetlerine önem veren ve halkın ihtiyaç
larını önplâna alan ciddî bir devlet yönetimi 
esası içinde plânlaştırılabilir ve gerçekleştiri
lebilir. Bugünkü başı boş tatbikat içinde elbet
te kanalizasyonun, köy içme sulara meselesi
nin önplâna alınması ve gerçekleştirilmesi 
mümkün olamamakta ve her gün basını, kamu 
oyunu işgal eden, zaman zaman Parlâmentoya 
kadar gelen birçok salgın hastalıkların, hayatı 
tehdideden salgın vakalarının meydana çıkma
sına sebebiyet vermektedir. 

Büyük şehirlerimizde havanın kirlenmesi me
selesi de önergede mevzuubahsedilmiştir. Bu
gün gerçekten Ankara, İstanbul gibi büyük şe
hirlerimizin, şehir coğrafi ve topoğrafik yapısı 
ve şehirde kışın kaloriferlerin yanması sebebiyle 
çıkan zehirli gazların, teneffüs edilen havayı 
kirletmesi sonucu, hayatı tehdidedici bâza du
rumların ortaya çıkmasına sebebiyet vermek
tedir. 

Ankara Hıfzıssıhha Estitüsünün ve Halk 
Sağlığı kuruluşlarının yaptığı tetkiklere göre, 
akciğer üzerinde kanser tevlidedici kansero
jen ihtiva eden maddelerin Ankara havasına 
karıştığı da bir raporla tevsik edilmiştir. 

O halde, bir diğer mesele daha karşımıza 
çıkmaktadır ki, bu da, büyük şehirlreimizin 
ısıtılması için kullnılacak temel maddelerin 
ne olacağı, bunun için ciddî tedbirler alınma
sı meselesi. 

Muhterem arkadaşlarım, gördüğünüz gibi» 
önergede mevzubahsedilen ve özetlemeye çalış
mış olduğum hususlar, halk sağlığına yakın
dan ilgilendiren çeşitli konular olup Devlet 
hizmetlerinin her dalını yakından kapsamak
tadır. Belediyelerin malî gücü kâfi gelmiyece-
ğinden insan sağlığına uygun tedbirleri alma
sını gerektiren bir teşkilâtın kurulması için 
Sağlık Bakanlığının, Tarım Bakanlığının, Ve
teriner İşleri Umum Müdürlüğünün ve diğer 
gıda ve tarım işleriyle iştigal eden çeşitli mü-
seselerimizin elbirliği ile ciddî bir organizasyo
nun yönetimi altında bu meseleye el atılması 
zorunluğu ortaya çıkmaktadır. 

Karışık gıda maddelerinin, halk sağlığını ih
lâl eden çeşitli tüketim mallarının aşırı kazanç 
hırsı ile piyasaya arz edilmiş olması hususun
da, sayın önerge sahiplerinin dokunmuş olduğu 
bir hususu tahlil etmek mecburiyetini duymak
tayız. 

Burada, «Bâzı mahdut firmaların» ifadesi 
vardır. Mahdut firmaların kazanç sağalama hır
sı ile sağlığa zararlı olan karışık maddeleri pi
yasaya sürmüş olmalara, bir sol edebiyatı me
selesi yapılmaktadır, demektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, halk yararına, ge
niş halk kütlelerinin daha iyi hayat şartları için
de yaşıyabilmesi, daha iyi bir hayat düzeyine 
kavuşması, sağlığa uygun bir hayata kavuşma-
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si meselesi, doğrudan doğruya bir sol politika
nın uygulanması meselesidir. Yani, halkçı bir 
politikanın icabıdır. O halde,, bütün bu mese
leleri sayıp ortaya koymak, doğrudan doğruya 
sol edebiyatı yapmak, halkçı, halk yararına 
bir görüşü ortaya atmak demektir. 

Bunların tedbirlerinin alınabilmesi, biraz 
evvel de arz ettiğim gibi, köklü ve ciddî bir şe
kilde plânlı, halk yararına bir icraatın yapıl-
masiyle mümkündür. Halk yararına bir icraatın 
yapılması, da, ancak sol anlayışlı, bir iktida
rın icraatı ile mümkün olacağına göre, burada 
sol edebiyata yapılmasın, tarzındaki bir beya
nın altında yatan maksadı, şu şekilde ifade 
etmek mecburiyetinde olduğumu arz etmek is
terim. Yani, biz bunun edebiyatını yapacağız, 
bunu söyliyeceğiz,, halkın perişan olduğunu, 
sıkıntı içinde bulunduğunu, kötü gıda madde
lerinin halka arz edildiğini, bâzı firmaların aşı
rı kazanç sağlamak hırsı ile halkın sağlığını 
tehdidettiğini söyliyeceğiz, ama, bunun için 
köklü ve ciddî tedbir almıyacağız, anlamı çak
maktadır. Bu ancak, ikisinin birlikte yürütül
mesi, halk yararına bir icraatın yapılmasiyle 
mümkün olabilen bir husustur. Aksi halde sa
dece bunun söylenmesi ve bunun beyan edilme
si, ifade edilmesi ve bunun için ciddî tedbirle
rin alınmaması ise hiçbir sonuç doğurmaz. İş
te o zaman bunun adı edebiyat olur. Yoksa, 
gerçekten bunun icraatına yaparak gerçek
leştirmek, halk yararına bir icraatı yapmak.. 
O zaman, halk yararına yapılacak olan bu ic
raatta bütün bu tedbirlerin alınması, bu ted
birler manzumesinin gerçekleştirilmesi keyfi
yeti, doğrudan doğruya bir sol icraat olacağına 
göre, onun adı edebiyat olmaz. Onun için muh
terem arkadaşlarımın bu noktai nazarlarını 
tashih etmelerinde yarar olduğunu da beyan 
etmek isterim, 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar çeşitli 
Devlet hizmetlerinin çeşitli dallarını ilgilendi
ren çok geniş bir konunun Meclis araştırması 
yapılması hususuna gelecek olursak: 

Burada teknikman bir zorlukla karşı karşı
ya bulunmaktayız. Anayasamızın 88 nci madde
si, Meclis araştırması ile ilgili fıkrasında aynen 
şöyle demektedir:. 

«Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi 
edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.» 
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I Halbuki burada, araştırmasını istediğimiz 
konu, belli bir konu olmaktan uzaktır. Kana
lizasyon konusu Bayındırlık Bakanlığını, Sağ
lık Bakanlığını, imar İskân Bakanlığını ilgilen
diren ve gerçekten, bütün yurt çapında halkın 
sağlığımı tehdideden bir meseledir. Plânlı bir 
şekilde ele alınmak suretiyle gerçekleştirile-

i bilecek ve tek başına araştırma konusu olabi
lecek bir meseledir. 

Bunun yanında, köy içme suları son dere
ce önemli bir problem. Tek başına araştırlma-
sı mümkün olan ve tek başına dahi köy içme 
suyu meselesinin araştırılması, ki, bütün köy
lerimizin yeterli ve sağlığa elverişli içme su
yuna nasıl kavuşabileceğinin tespiti meselesi de 
başlı başına bir araştırma konusudur ve tek ba
sma yılları alabilecek bir konudur. 

Karışık gıda maddelerinin kontrolü, bunlar
dan çeşitli numuneler alınması ve bunların tes
piti, bunların vüsatinin tesbit edilerek Yüce 
Meclisin huzuruna getirilmesi, bu konuda cid
dî tedbirler alınması hususundaki teklif de baş
lı başına araştırma konusu olması gereken bir 
meseledir. 

O halde görüyorsunuz ki, bütün bu mevzu-
ubahsedilen meselelerin her biri, ayrı ayrı ken
di başına araştırma konusu olabilecek ve uzun 
zaman içinde ancak sonuç alabilecek birer me
sele olduğuna göre, bütün bunları kapsıyacak 
tarzda bir Meclis araştırması yapılmasının tek
nik bakımdan zor olduğu hattâ, büyük imkân
sızlıklar doğurabileceği kanısında olduğumuzu 
beyan etmek isterim. Kurulacak olan komisyo
nun hangi konuları seçeceği ve hangi konular
da araştırma yaparak raporunu hazırlıyacağı 
mpselesi, doğrusu meraka değer bir meseledir. 
önergeye sadık kalmak suretiyle araştırma ya
pılacak olursa, belki, yani bir parlömanter dö
neme dahi sığmıyacak uzun bir çalışma yap
mak, yurdun çeşitli yerlerinde, çeşitli bölgele
rinde bu çeşitli meseleler üzerinde araştırma 
yapmak gerekir. Buna rağmen, kurulacak ko
misyonun mahdut da olsa bâzı konularda bilgi 
getirmesi, Yüce Meclisi aydınlatıcı tedbirler 
manzumesini va'eztmesi bakımından böyle bir 
komisyonun kurulmasında yarar ummaktayız. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Balım. 
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A. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN BALIM 
(İsparta) — Sayın Başkan, saygı değer millet
vekilleri; Güven Partisi Millet Meclisi Grup 
Başkanvekili Sayın istanbul Milletvekili Coş
kun Kırca ve arkadaşı Konya Milletvekili Sa
yın Vefa Tanır'in ortak olarak verdikleri, bü
yük halk kütlelerinin sağlığını tehdideden hile 
ve ihmallere kesin olarak son vermek amaciyle 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek üzere, 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önerge üzerinde, 
A. P. Meclis Grupunun görüşlerini arz için hu
zurunuzdayım. 

Önerge, her ilde birer gıda maddeleri kon
trol ve tahlil lâboratuvarı kurulmasını öngö
ren 1 nci maddesinden; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kanun ve bütçe yolu ile alınması ge
rekli tedbirleri, Hükümete, merkezi idareye, di
ğer kuruluşlara, il idarelerine ve belediyelere 
düşen görevleri araştırıp, tesbit etmeyi öngö
ren 8 nci maddesine kadar çok geniş alanları 
kapasmına almaktadır. Bu hali ile önerge, bir
birinden çok farklı kuruluş ve yürütme organ
larının "faaliyet alanlarına giren bir araştırma 
yapılmasını öngörmektedir. 

Meselâ, önergenin 4 ncü maddesi, «Temiz su 
içmek imkânından mahrum köylü ve kentli va
tandaşların durumuna özel bir ilgi gerektiğine» 
işaret etmektedir. Doğrudur. Memleketimizde 
her iktidar bu özel ilgiyi gerektiği şekilde gös
termek zorundadır, göstermektedir de. 

Nitekim, Birinci Beş Yıllık Plânda bu ko
nu özel olarak ele alınmış, 1961 sonu itibariyle 
Türkiye'mizde, toplam olarak 59 432 köy ve 
mahalleden 28 193 ünde sıhhi içme suyunun 
var olduğunu, geri kalan 31 239 köyde suyun 
ya yetersiz, ya da hiç olmadığını ortaya koy
muştur. 1 004 belediye teşkilâtı olan kasaba ve 
şehirlerin 100 ü hariç 406 smda içme suyu var, 
90 nında tesisler inşaat halinde, 100 ünde sıhhi 
içme suyu tesisatı yok, 308 tanesinde de içme 
suyu yönünden yeniden ele alınması gerektiği
ne işaret edilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda her sene 2 500 kö
ye içme suyu götürülmesi öngörülmüştür, ikin
ci Beş Yıllık Plânın uygulama dönemi sonunda 
yani beş yıl içinde 12 500 köyümüz suya kavuş
muş olacak. Yeniden 575 şehir büyüklüğünde 
olan yerlerin de içme suyu konusu halledilmiş 

olacaktır. Şehir içme suları için bu dönemde 
1 750 000 000 lira ve köy içme sulan için de 
1 milyar lira harcanacaktır. 1972 sonu itibariy
le dahi memleketimizde içme suyuna kavuşma
mış köy olacaktır. Ne var ki, bu sayı 35 978 
suyu olan köy sayısı yanında % 20 nin altında 
bir nisbette kalacaktır. 

Şimdi böyle milyarlar ile ölçülecek yatırım
ları gerektiren, önemi idrak edilmediği için de
ğil, fakat maddî, malî imkânsızlıklar sebebiyle 
çok daha kısa bir zamanda gerçekleştirilemiyen 
konuları da bu önergenin kapsamı içinde araş
tırmaya tâbi tutmak, bilinen bir hususu ikinci 
defa keşfetmek gibi garip bir sonuca varılmak 
istenilmiyor ise, Devlet Plânlama Dairemize 
güvensizlik ve hattâ Yüce Meclislerin onayın
dan geçmiş olan Plân Kanununa güvensizlik
ten başka ne anlam taşıyacak, nasıl bir sonuç 
verecek? 

önergenin altıncı maddesi de buna benzer 
ve hattâ çok daha masraflı bir konunun ele 
alınmasını öngörmektedir. 

Kanalizasyon sorunu ve sahillerimizin usul
süz akıtılan kirli sularla kirletilmesi konusu... 
Hemen şu hususu belirtelim ki, medenî Batı 
memleketlerinin çoktan hallettikleri bu kanali
zasyon sorunu, halk sağlığı yönünden çok 
önemlidir. Bu konu halledilmedikçe yiyecek ve 
içecek maddelerinin kirlenmesinin ve dolayısiy-
le bağırsak enfeksiyonları dediğimiz tifo, pa-
ratifo grupu salmonellâ bakteri enfeksiyonla
rının önüne geçilemez. Gel gör ki, Türkiye'miz
de kanalizasyon şebekesi tam ve sağlık kuralla
rına uygun şekilde bulunan, yani fennî kanali
zasyona malik bir tek şehir dahi yoktur. Bu iş 
o kadar büyük malî külfetlere katlanmayı ge
rektirmektedir ki, kabataslak maliyet hesapla
rının ortaya koyduğu porte dahi dehşet verici
dir. Sadece istanbul şehrimizin kanalizasyon 
şebekesinin İslah ve ikmali için 2,5 milyar Türk 
lirasına ihtiyacolduğu bir vakıadır. Kanalizas
yon tesisatı yapılması ve gerektiği şekilde etki
li çalışabilmesi için hektar başına saniyede 0,25 
litre suya ihtiyaç vardır. 1957 senesinde yapı
lan bir envanter çalışmasında bu kıstaslara uy-
gun suyu bulunan 150 şehir ve kasaba tesbit 
edilmiş ve bunlar arasında ivedilikle kanalizas
yonu ele alınması gerekli olan 60 şehir için 
toplam olarak 1 050 000 000 liraya ihtiyacol
duğu hesaplanmıştır. 

— 117 — 
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Bir başka etüt, Türkiye'nin bütün şehir ve 
kasabalarında fennî kanalizasyon tesisatları ya
pımı için toplam olarak 13 milyar Türk lirası 
yatırıma ihtiyacolduğunu göstermiştir. 

Çözülmesi çok güç olan bu önemli proble
min, kanalizasyon işinin hallinin kanunen bele
diyelere yüklenmiş olması, dâvanın halledilme
sini güçleştiren ayrı bir faktördür. Belediyeler 
bu hususta avuçlarını iller Bankasına açmışlar, 
ondan alâka ve himmet beklemektedirler.. İller 
Bankası ise haklı olarak içme suyuna ve elek
trifikasyona öncelik vermektedir, imkânsızlık
lar bu denli belirli iken bu önergenin kabulü 
halinde kurulacak araştırma komisyonu ne gi
bi bir sihirli formül bulup kanalizasyon soru
nunun çözüm yolunu gösterebilecektir? Türki
ye'mizin geri kalmış olması halinden başka ne 
gibi bir âmil, Türkiye köy ve kasabalanmızda-
ki sıhhi içme suyu eksiklik ve kanalizasyon 
yokluğuna sebebolarak gösterilebilir? 

Bizim, Adalet Partisi Meclis Grupu olarak, 
kanaatimiz odur ki, bu önerge değiştirilmelidir. 
4 ncü maddesi ve 6 ncı maddesinin kanalizas
yonla ilgili kısımları önergeden çıkartılmalıdır. 

önergenin birinci maddesinde ifade olunan 
temenniye biz de katılırız. Büyük halk kütlele
rinin sağhğım tehdideden hilelere ve ihmallere 
son vermek zamanı gelmiş ve hattâ geçmekte
dir. Besin maddelerinin kontrolü konusunda 
kanunlarımız başta belediyeleri, sonra da bele
diyelerin, kurulu olmadığı yerlerde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığını, Hıfzıssıhha Kanu
nunun 181 nci maddesine göre yükümlü tut
muştur. Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı Ve
teriner teşkilâtı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
ve nihayet hile yapan, zararlı karışımlar ve 
katkılarda bulunanların kovuşturulup cezalan
dırılması için Adalet Bakanlığı da bu konu ile 
ilgilidir. 

Besin maddelerinin halk sağlığına zarar ver-
miyecek şekilde kontrolünün yapılması, hileli 
karışımlara engel olucu tedbirlerin alınmasını 
başta belediyeler olmak üzere bütün bu adı ge
çen bakanlıkların koordine bir şekilde çalışma
larına bağlıdır. Bu hususta daha pratik ve yet
kileri daha geniş bir organizasyona gidilmesi 
uygun olur. Sağlık Bakanlığımız bu amaçla gı
da kontrollan yapacak bölge lâboratuvarları 
kurmaya teşebbüs etmiş ve bu kuruluşlarda ça
lışacak 50 veteriner gıda mütahassısı, 50 sağlık 

12 . 6 . 1968 O : 1 

mühendisi ve 50 kimyager için gerekli kadro 
talebini bir kanun tasarısı halinde Meclise ge
tirmiş ve Büyük Meclislerden iltifat görerek bu 
tasarı kanunlaşmıştır. 

Önergenin ikinci maddesinde ele alman zey
tin yağına madenî yağ karıştırılması konusun
da Sağlık ve Ticaret Bakanlığımız gereken alâ
kayı göstermişlerdir. Zeytin yağına madenî yağ 
karıştırılması halk sağlığına olduğu kadar ti
caretimize, ekonomimize indirilmiş bir darbe
dir. Mesulleri üzerinde dikkat ve hassasiyetle 
durulmalı, suçluları yakalanıp biran evvel 
Adalet huzuruna çıkarılmalıdır. Dünyanın baş
ka yerlerinde, hattâ ileri Batı memleketlerinde 
de yakın tarihlerde buna benzer yağ sahtekâr
lıklarının yapılmış olması bizde işlenen bu suçu 
tahfif edici emsal olamaz. 

Önergenin üçüncü maddesinde tasvir edilen 
büyük şehirlerimizde kaynak suyu dağıtımı ile 
ilgili yolsuzluklar, sağlığa zararlı şekilde ve 
çok kez ilgili mercilerin laubali kontrollerinden 
kaçabilen davranışlar birer vakıadır. Teneke, 
damacana ve şişeler içinde satılan suların çoğu 
kirlidir, içilemiyecek derecede içinde sağlığa 
zararlı maddeler ihtiva edenleri de vardır. Kay
nak suları için en başta su kaynağının kontro
lü gereklidir. Bu husus belediyelere mevdu bir 
konudur. Sonra bu kaynaklardan alınan sula
rın özel imalâthanelerde steril şişelere otoma
tik olarak doldurulup, kapsüllenmesi ve bu su
ların bakteriyolojik kontroldan geçtikten sonra 
halka intikalinin temini zarureti vardır. Bu 
amaçla otomatik çalışan cihazlar memleketimiz
de yeni yeni temin edilmektedir. Yakın bir za
manda böyle 21 cihazın faaliyete geçmesi husu
sunda Sağlık Bakanlığı gayret göstermektedir. 

önergenin 5 nci maddesinde adı geçen yıka
ma ve temizlik işlerinde kullanılan çeşitli mad
delerin, ki, bunlara sentetik deterjanlar denili
yor, her türlü murakabe ve kontrolü 10.8.1960 
gün ve 6/2073 sayılı Bakanlar Kurulu karan 
ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve
rilmiştir. Bu yetkiye dayanarak Bakanlık, bu 
sentetik deterjanları hazırlıyan firmaların ma
mullerini Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Enstitüsünde kontrol ettirmektedir. Ancak, sağ
lığa zararlı olmıyanlarma piyasaya arz müsaa
desi verilmektedir. Sabunların kontrolünü da 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ticaret Ba-
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kanlığı ile işbirliği halinde yürütmektedir. Ka
lite uygunsuzluğu bulunan sabunların tahribi 
cihetine gidilmektedir. 

Önergenin 6 ncı maddesinde adı geçen bâzı 
şehirlerimizde teneffüs havasında ,özellikle kış 
mevsiminde görülen kirlenme «Airpullution» 
gerçekten bir problem haline gelmiştir. Ankara 
şehrinin durumu bu bakımdan öncelik ve ive
dilikle ele alınması gereken bir hal arz etmek
tedir. Bu şehirde elli metre yüksekliğe kadar 
yatay hava hareketleri yoktur. Bacalardan çı
kan bütün dumanlar teneffüs edilen havada 
asılı kalmakta ve şehrin havasını âdeta zehirle
mektedir. Elâzığ Senatörü Sayın Celâl Ertuğ'-
un bu konuda yıllarca evvel Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunduğu kanun teklifi hâlâ ko
misyonlarda tetkiktedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın 1968 icra programı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına hava kir
lenmesinin önüne geçecek tedbirleri öngören 
bir kanun tasarısını hazırlamak görevini ver
miştir. Temenni olunur ki, bu kanun tasarısı 
biran evvel Büyük Meclise sunulsun. 

önergenin 7 nci madesindeki ifadeye katıl
mamak imkânı yoktur. Umumi Hıfzıssıhha Ka
nunumuzun 184, 185, 186 ncı maddeleriyle gıda 
maddeleri tüzüğünün 4 ncü maddesi, hileli ve 
sağlığa zararlı maddeleri ihtiva eden gıda mad
delerini satışa arz edenlerin sorumlu sayılacak
larını göstermiştir. Böyle gıda maddeleri imâl 
edenler ve satışa arz edenler kanunen sorumlu
durlar. 

Görüşlerimizi özetlersek, sonuç olarak diye
biliriz ki, bu önerge halk sağlığı, çevre sağlığı 
yönlerinden çok önemli konulara değinmekte
dir. Fakat konu çok geniş tutulmuş, köy ve ka
sabaların içme sularından şehirlerin kanalizas
yonuna kadar her husus önergenin içine alın
mak istenmiştir. Sözlerimize başlarken belirtti
ğimiz nedenler ile köy ve kasabalar içme sula
rının ve şehirlerdeki kanalizasyon eksikliğinin 
önerge kapsamında tutulmasının pratik bir 
faydası yoktur, önergeden çıkartılmaları isa
betli olur. Diğer hususlarda, yapılacak görüş
meler ve resmî açıklamalardan sonra, Yüce He
yetiniz tatmin edilmemiş olur ise, Meclis araş
tırması açılması yönünde oylarını izhar buyura
caktır. Grupumuz bu önerge üzerinde karar 
vermekte üyelerimizi serbets bırakmıştır. 

Teşekkür eder, Yüce Heyetinizi grupum 
adına saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan
mamış arkadaşımız var mı efendim? Yok. Açık 
oylama muameleleri sona ermiştir. Kupaları 
kaldırınız. 

Şahısları adına söz istemiş arkadaşlara ge
çiyorum. Sayın Ülker buyurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ta
rafından verilen önerge, hepimizin ve Türk 
kamu oyunun da son zamanlarda yakın ola
rak bildiği meselelerle doğrudan doğruya ilgi
lidir. Daha doğrusu Türk Milletinin sağlığıy
la doğrudan doğruya ilgilidir ve esas itibariy
le yerindedir. 

Geçen yıl zeytinyağı skandali ortaya çıktı, 
firma mahkemeye verildi, ama ciddî olarak 
mesele ele alınmadı. Yani, o sırada yapılması 
gereken işler ve işlemler tam olarak yapılma
dı. Sonradan çıkan bir mevzuat ile bunların 
kapalı kablarda satılması temin edildi, yani 
yalnız firmanın elinde bulunanlar üzerinde 
tedbir alındı, halka satılmış olanlar öylece kal
dı. Zeytinyağının içine katılmış makina yağı, 
vaşta kanser olmak üzere, yirmiye yakın öl
dürücü hastalık, karaciğer hastalıkları tevlidet-
tiği, yarattığı için bu zeytinyağlara derhal 
Devlet kuvvetlerinin el koyması ve toplaması 
lâzımgelirdi. Halkın elindeki bu zeytinyağlar 
toplanılmadı ve bu yüzden Türk vatandaşları 
öldü mü, kanser mi oldu, bunu bilmek imkânı 
hâsıl olmadı. 

Ben bu sözleri ilk defa burada söylemiş 
değilim. Meclisin gündeminde bulunan sözlü 
sorular ile yetkilileri uyardım. Bunlardan bir 
lanesi makina yağı karıştırılmış ve kansero
jen olan, kanser yaratıcı olan bu zeytinyağ
lardan dolayı, Türkiye'de hastanelerde ölmüş 
vatandaşlarımız tesbit edilmiş midir diye sor
dum. 

Şimdi, halkta şu kanaat var; Fas'ta böyle 
bir hâdise olmuş, dokuz kişi asılmış, Türkiye'
de de asılır arkadaşlar. Türk Ceza Kanunun
da madde var; eğer içine makina yağı karış
tırılmış zeytinyağından bir kimsenin öldüğü 
tesbit edilmişse, Türk Ceza Kanununun zanne
diyorum 410 ncu maddesine göre, ölüm cezası 
vermek mümkündür. Makina yağı karıştırılmış 
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zeytinyağlarından dolayı ölümü tesbit etmedi
ğiniz takdirde elbette ki, bunllann failleri so
kaklarda ellerini kollarını sallarlar ve zengin 
insanlar olarak da gezerler ve üstünlük iddia
sında bulunurlar. Piyasada toptan fiyatı 250 
kurusa olan makina yağını - beş lira civarın
daydı o sırada zeytinyağının toptan fiyatı -
katıştırırlar ve ellerini kollarını sallarlar. Ni
ye? Çünkü işe el konulup toplatılmamışlar. 
Yani böyle vahim, vatandaş hayatına kasteden 
bir hâdisede derhal bütün türkiye'deki zeytin-
yağlarm toplanması gerekirdi. Ben araştırma
larımı yaparken, geçen sene, bir vatandaş ba
na dedi ki, ben böyle bir mevzuu konuşuyordum, 
«Bizim, bakkalda iki türlü zeytinyağı var, bir 
tezgâhın ön tarafında var, bir de tezgâhın ar
ka tarafında var. Bizim hanım gitmiş, - ben 
gitseydim bana vermezdi - tezgâhın arkasın
daki zeytinyağdan vermiş ve bizim çocuk bu 
zeytinyağından diyare oldu, ishal oldu, ölüyor
du, hastaneye kaldırdık.» Zaten parafinin tesir
leri arasında müshil tesiri vardır, çocuk ölü
yormuş kaldırmışlar. 

Şimdi biz bunlara el koymadık. İdare ettik 
işi, idare ettik ve el koymadık. Öyleyse, bu
rada en önemli şey yalnız tedbirleri bulmak 
değil bu tedbirlerin ciddî ve tam olarak tat
bikini sağlamak olur. 

Şimdi bunun yanında, at, eşek eti meselesi 
de oldu ve oluyor. Yani, halen temsilcisi bulun
duğum İstanbul'da bol miktarda at ve eşek 
eti kullanılmaktadır, kesilmekledir. Neden? 
Ciddî bir murakabe imkânı elde edilmediği 
için. Tavsiye de edildi bir ara, sonra vazgeçil
di. Tabiî bunların da kendisine göre, bu suç
lular üzerinde, bunlara yönelmiş insanlar üze
rinde tesirleri var. Et fiyatları bir şehirde 
11 liradan 16 liraya kadar değişirse - ki 11 lira 
en kötü et, 16 liraya kadar İstanbul'da et var
dır - vatandaş sıhhatini haleldar edici yollara 
müracaat mecburiyetinde kalır. Yani, demek 
istiyorum ki, sağlık tedbirlerinin bir yönünde 
ekonomi meseleleri gelir. Ekonomik meseleleri 
çözemezseniz, çöp tenekesini nasıl bir fukara 
insan gidip karıştırıp pis şeyleri alır yerse, 
vatandaş da açlıkla karşı karşıya kaldığı za
man pis olduğunu, gıda değeri olmadığını bil
diği şeyleri yemek zorunda kalır. Yani, ted

birleri alırken ekonomik tedbirleri, hayat pa
halılığını önleyici tedbirleri de bu sağlık ted
birlerinin yanında görmek gerek. 

Şimdi zeytinyağı, at, eşek eti ve bunun ya
nında yağlar meselesi var. Münakaşası halle
dilmiş değil. Resmî makamlar, hidrojenize 
edilmiş yağlarm zararı olmadığını ifade eder
ler. Mütehassıslar bu yağların kesin surette 
in;3an sağlığına zararlı olduğunu, damarlar 
üzerinde kollesterin yaptığını, yavaş yavaş in
sanı öldürdüğünü ifade ederler. Biz bunu da 
çözemedik, çözmüş değiliz. Hepimiz aynı işle
rin içerisindeyiz. 

Şimdi, bilgimiz de eksik arkadaşlar. Mese
lâ, bu işlerde bâzı arkadaşlarımızın Meclisler
de gayretleri olmuştur. Sayın Celâl Ertuğ An
kara havasının, yani Ankara ve bütün Türki
ye'de hava kirlenmesiyle ilgili Umumi Hıfzıs-
sıhha Kanununda tadilât yapan bir metni hazır
ladılar. Geçen devrenin sonunda, hatırlıyacak-
smız, burada «Ne olur şunu konuşalım, bugün 
bu kanun çıksın, bunun tatbikatı beş altı sene 
ister» diye yalvardım, zabıtlarda var, Yüce 
Meclise yalvardım. Ama, usulcü arkadaşları
mız, çok daha mühim şeyler olduğunu söyliye-
rek, bu kanunu bir kenara ittiler. Halen bu ka
nun kalmış vaziyettedir. Bunun yanında, Sayın 
Balım da temas ettiler, kanalizasyon meselesi 
sağlık meselelerinin temelidir, bilhassa büyük 
şehirlerde. Bugün İstanbul şehri ve diğer 
şehirler, ben İstanbulu çok iyi bildiğim için 
İstanbul'dan bahsediyorum, diğer Şehirler de 
öyle, ama orası daha kesin ve açık bir seferi
de öyle, emin olarak biliyorum, İstanbul hal
kının hayatı tehlikededir. Seçime gitmeden 
evvel burada bir kanun teklifinin gündeme 
alınmasını Yüce Meclisten istirham ettim. Na
sıl sihirli bir formül bulunur, diye sayın ar
kadaşım ifade ettiler. Sayın Balım, evet Bi
rinci Beş Yıllık Plânda yalnız İstanbul şeh
rinin kanalizasyonu için iki buçuk milyar 
öngörülmüştür. İkinci Beş Yıllık Plânda bun
dan farklı bir görüşe sahibolmamıştır. Yani, 
'bundan çıkan mâna şu olmuştur : Merkezi 
Hükümetin kanalizasyonun yapılması, yani 
yalnız İstanbul'un veya Ankara'nın, îzmir'-
inki, bahis mevzuu olmaz, elbetteîki akar suyu 
bulunan, kanalizasyon yapılabilmesi için akar
su olması lâzım, ve ihtiyacı 'bulunan bütün 
Türk şehirlerinin bundan istifadesi gerekir. 
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Şimdi, buna formül bulunmuştur arkadaş
lar, istanbul'a Kern diye bir mütehassıs getir
tilmiştir. Rahmetli Haşim îşcan'm zamanında . 
tik geldiği andan itibaren kanalizasyon mese
lesini ele almıştır. Profesör Kern tarafından 
bir tasarı hazırlanmıştır. Bu tasan, kıymetli 
arkadaşım Balım'ın söyledikleri gibi,,, nasıl si
hirli bir formül bulunur milyarlar istiyen 
kanalizasyon işine? Sihirli bir formülü getir
miştir. İcat da değildir, bütün Avrupa şehir
lerinin tatbik ettiği bir usulü Kern bir tasarı 
halinde hazırlamış hepimize göndermiştir, ba
kanlıklara da göndermiştir. 

Esası şudur : Büyük şehirlerde muazzam, 
yani gecekondu dâhil, bunun rolövesini yap
tım, gecekodudaki vatandaşlarımla da konuş
tum. Yani emin olarak Yüce Huzurunuzda 
ara ediyorum. Bütün vatandaşlar muhaikkak bir 
çukur kazmak mecburiyetindedirler. Kazıl
mış çukurları varsa bu çukurları boşaltmak 
mecburiyetindedirler. Taştığı zaman, taşar hale 
geldiği zaman Vidanjör denilen büyük kam
yonlarla taşınmakta ve buna para verilmekte
dir. O yerlerin kazılması... Meselâ bir apart
man yapılıyor o apartmanın her dairesi için 
muayyen metreküb toprak kazılır ve o toprak 
büyük şehirlerde kamyonlarla uzak yerlere 
atılır, muazzam bir para. Halbuki Profesör 
Kern'in getirildiği ve bütün Avrupa'da birçok 
şehirlerde tatbik edilen usul şudur : Cephesi 
alınır bir binanın, kaç metre? 10 metre. 10 
metre cephenin karşısına kaç metrelik bir büz 
konur? Büz diyorlar, meselâ 60 lık, klâsik 
olarak kullanılan 60 İlktir. 60 lık büzün 3 
metre derinliğe indirilmesi için masraf, büz 
masrafı yerleştirme, monte masrafı nedir? O 
masrafı bir defa alıyor. 

Bugün vatandaşın yaptığı masraftan az bir 
masraf. Bir de şehir suyu saatine bakıyor, 
çünkü her temiz su pis su haline geliyor. Ter-
kos saatinde ne yazıyorsa onun için de bir 
para alıyor, ayda terkos parasiyle beraber, 
kanalizasyon akım parası, bir de o 10 metre
nin karşısındaki borunun monte parasının 
% 20 nisbetinde temizleme tesisatı parası alı
yor. Tesbit edilmiş bu. Yani % 20 sini tu
tuyor bir defaya mahsus. Temizleme tesisleri, 
arıtma tesisleri. Yani o pislikler bir yere geli
yor, arıtılıyor. Ve böylece bunları Türk va
tandaşı seve seve vermeye razılar, göreceksi- | 
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niz. Bunun yapılması mümkün. Yani, sayın 
kıymetli arkadaşımın söylediği kanalizasyon 
meselesini nasıl halledeceğiz? Milyarlar ister, 
beledî bir hizmettir. Beldede vatandaşlar bu
nu vermeye amadedir, ödeme şekillerinde ko
laylık gösterilir, bu şekilde yalnız istanbul'un 
30 senede kanalizasyonu halledilecektir. 30 se
nede 2 milyar 131 milyon lira hesaplanmıştır, 
projeleri tamamen hazırlanmıştır. Dünya Ban
kasının yardımı sağlanmıştır bu konuda. 

Bendeniz de bu esaslardan hareket ederek, 
Haşim tşcan tarafından ve Kern tarafından 
ele alınan bu esaslardan istifade ederek istan
bul şehri için bir kanun tasarısı getirdim. Ümi-
dettim ki, bütün Türkiye şehirlerine örnek 
olabilir, istanbul Lâğımlama idaresi, yani ka
nalizasyonun Türkçesi lâğımlama oluyor, is
tanbul Lâğımlama idaresi kanun teklifi bugün 
komisyonlardadır. Yüce Meclis lütuf buyurdu, 
ikinci Beş Yıllık Plânda bunun prensibini de 
kabul buyurdu. Bendenizin verdiğim bir öner
ge ile Yüsek Meclis ve buradaki Bütçe ve Plân 
Komisyonu kabul etti, ikinci Beş Yıllık Plâ
na, «Kanalizasyon gibi beledî hizmetlere va
tandaşların katılması suretiyle bunların ger
çekleştirilmesi imkânları aranacak.» diye bir 
cümle geçti M, bu kanalizasyon meselesinin çö
zümlenmesinin prensibinin ikinci Beş Yıllık 
Plâna sokulması demektir. 

Şimdi, burada sihirli formül şudur sayın kıy
metli arkadaşlarım : Sihirli formül, böyle bir 
kanun teklifini veya Hükümetin getireceği bir 
tasarıyı süratle ele almamız lâzımdır. O tasarı
nın gerekçesinde ifade edilmiştir ki, istanbul 
şehrinin hayatı tehlikededir. Maalesef bugün 
istanbul'u çocuk felci sarmıştır. İstanbul'dan 
da bütün Türkiye'yi saracaktır arkadaşlar. Ya
ni, büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. 

öyle ise, böyle bir araştırmaya girdiğimiz 
zaman şu neticelere ulaşabiliriz, aman böyle 
birtakım formüller bulunmuştur.. Belki bunlar 
kısa zamanda anlatılmaz, şu andaki konuşma
nın çerçevesinin dışına bile taşabilir. Başka
nın sesini işitir gibi oluyorum arkadan. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Ülker iyi tahmin 
ettiniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, tahmin 
ediyorum, onun için kısa kesmek istiyorum. 

Şimdi, böyle bir araştırma açıldığı takdir-
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de bu gibi meseleleri o araştırma komisyonu
na arz etmek imkânları hâsıl olacaktır. Bunla
rın çoğu partilerüstü meseledir. Kanalizasyon 
meselesi şu partinin veya bu partinin meselesi 
değildir. Hepimizin çoluğumuzla, çocuğumuz
la bütün Türk vatandaşlarının meselesidir. Za
ten burada konuşan arkadaşlar da meseleyi 
bir açıdan almamışlardır. Demek ki, tedbirler 
bulunması imkânları vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi iş; prensip
leri bulmak, bunlara süratle el koymak. 

Sağlık Bakanlığının hava kirlenmesiyle il
gilendiğini müşahede etmekteyiz. Bendeniz 
Celâl Ertuğ'u takibettiğim için, bendeniz vere
cektim, fakat Celâl Bey verdiği için aynı tek
lifi tekrar etmek istemedim, ama yanlış yap
mışım, yani çıkmadı, daha fazla takibetmek 
icabederdi. Sayın Bakanlık bunu takibetmek-
tedir. Ankara'da yaşıyan hepimiz, açık bir şe
kilde kanser tehlikesiyle karşı karşıyayız. 

Şimdi mesele, bu işin bir nazari safhası var, 
tedbirler safhası var, bir de tedbirlerin uygu
laması. Türkiye'de, zorluklardan birisi bu, umu
miyetle konuştuğumuz şeyler, belediyelerin 
yetkisine giriyor. Büyük belediyeler de bir de
receye kadar objektiflik sağlanabiliyor. Fa
kat belediye küçüldükçe belediye reislerinin 
ceza kesmek, vatandaşla, esnafla, tüccarla 
karşı karşıya gelmek eğilimi oluyor. Bilmem, 
gazetelerde okudum, yanlış değilse, şimdi An
kara'da ceza kesilmesin denmiş. Eğer sağlığa 
zararlı bir şey yapılmışsa nasıl ceza kesmiye-
cek? Yani, hayatımıza kasdedecek bir şey yap
mışsa nasıl ceza kesilmiyecek? Gazetelerde 
okudum, doğru veya eğri, bilmiyorum, fakat 
böyle temayül Ankara'da bile ileri sürülebil-
mekte. 

öyle ise burada yapılacak şey arkadaşlar, 
bir merkezî kontrol sistemini kurmak mecbu
riyetindeyiz. Hiç olmazsa çok önemli noktalar
da, yani merkezî idarenin, mahallî idarelerle 
değil, merkezî idarenin yönetiminde olan ve 
mahallî idarelerin ve halkın tesirinden, yani 
seçmenlik tesirinden uzaklaşmış bir objektif 
idarenin, müessesenin kurulması üzerinde dur
mak lâzımdır. Bunun yanında, Batı - Alman
ya'da tatbik edildiğini bildiğim, bilhassa bü
yük şehirler için seyyar lâboratuvarlar var. 
Yani geliyor bakkalın kapısına araba, içinde 
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kimyager var, lâboratuvarı var. Duruyor, ka
pısını açıyor, giriyor, alıyor içerden yoğurt ve
ya sirkeyi, zeytin yağını, lâboratuvara sokuyor, 
adamın gözü. önünde tahlil ediyor. Bizdeki 
sistem, gidecek orada mühür vuracak, alacak 
şey edecek. Mahkemedeki iddia; efendim nu
muneler birbirine uygun muydu, değil miydi? 
8 ay, 10 ay geçecek. 

istanbul Hıfzıssıhha Enstitüsünden müte
hassıslar gönderildi Almanya'ya bu işleri tetkik 
etmek için. Onların tesbit ettikleri şudur : Sey
yar arabalar var. Bu araştırma önergesi kabul 
buyurulduğu takdirde böyle önemli hususların 
Batı - Almanya'da tatbikatı var, bizde de, bil
hassa büyük şehirlerde tatbiki mümkün olan 
seyyar lâboratuvarlar. Hemen gidip, yerinde 
tahlil yapıp, kesin neticeyi gözünün önünde 
kendisine tebliğ edip halleden lâboratuvarlar 
üzerinde durulması lâzım. 

Muhterem arkadaşlar, sağlığımız her bakım
dan ciddî olarak tehlikededir. Böyle bir araş
tırmanın yapılmasından büyük faydalar çıka
caktır. Onun için çekinmiyelim, bunu yapalım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Halk 
Bankası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin yapılan açık 
oylamasına 264 Milletvekili katılmıştır. 3 çe-
kinser, 5 ret, 256 kabul oyu çıkmıştır. Bu şekli 
ile kanun teklifi Meclisimizce kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında 28 . 2 . 1967 tarihinde Ankara'da imza
lanan Türk - Sovyat hududunun yeniden işa
retlenmesi hakkındaki protokolü ile bu proto
kole ek teknik protokol ve yeniden işaretlenme 
işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet 
hududundan geçiş ve diğer taraf arazisinde 
muvakkat kalış esaslarının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının yapı
lan açık oylamasına 261 milletvekili katılmış
tır. 6 çekinser, 5 ret, 250 kabul oyu çıkmıştır. 
Bu şekli ile kanun tasarısı Millet Meclisince 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Reşat Özarda, buyurunuz efendim. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bu konuda vaktinizi 
fazla alacak değilim, iktidar partisinin konuya 
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karşı gösterdiği olumlu tutum ve bu konu ile 
ilgili olarak bir Meclis araştırmasını istemiş ol
ması memnuniyeti mucip bir haldir. Vakıa, 
memleketimizde gıda madedlerinin hileli, bozuk, 
sağlığa zararlı halde satılması yeni bir olay de
ğildir. Eskiden beri memleketimizde esaslı bir 
kontrol ve murakabe sisteminin bulunmaması, 
kanuni mevzuatın noksan bulunması karşısında 
birçok kimseler halkın sağlığı ile oynar şekilde 
gayrisıhhi, hileli mal satmak ve böylelikle kısa 
yoldan fazla para kazanmak yolunu tutmuş bu
lunmaktadırlar. 

Olay, bir tesadüf eseri olarak İzmir'den Av
rupa'ya ihracedilen zeytin yağlarının makina 
yağı ile karışık olarak çıkması ve Türkiye'ye 
iade edilmesi ile ortaya çıkmış, patlak vermiş ve 
bunun arkasından diğer yapılan bütün tahliller
de de gıda maddelerinin % 50 nin bozuk, sıhha-
ta zararlı olduğu tesbit edilmiştir. Şu halde gö
rülüyor ki, memleketimizde hastalıkların, ölü-' 
mün çok olmasının başlıca sebeplerinden birisi 
yediğimiz gıda maddelerinin sağlık şartlarına 
uygun olmamasıdır. 

Şimdi, Hükümetin de bu konuda hassasiyet 
göstermesi ve Millet Meclisinin böyle önemli, ha
yati bir meseleye parmak basıp bu konuda araş
tırma komisyonu yoluna gitmesi mucibi memnu
niyettir. Kurulacak komisyonun yapacağı tetki-
kat neticesinde bilmediğimiz birçok gerçeklerin 
ortaya çıkacağı ve bu gerçeklerin ışığı altında 
gerekli kanuni tedbirlerin, Hükümet tarafın
dan veya gruplar tarafından hazırlanacak ka
nun teklifleriyle getirileceği de şüphesizdir. Bu 
araştırmayı istiyen arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; üze

rinde müzakere yapılmakta bulunan önergenin 
dördüncü ve altıncı maddelerinin çıkarılmış bu
lunduğunu mübeyyin bir önerge gelmiştir. Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Vefa Tanır ve 
Sayın Coşkun Kırca bu önergeyi imzalamışlar
dır. 

Müzakerenin yeterli görüldüğüne dair bir 
önerge gelmiştir. Müzakere yeterli görülürse, 
şimdiye kadar görüşülmesi yapılmış bulunan 
Meclis araştırması isteğini öngören önergenin 
4 ve 6 ncı maddeleri çıkarılmış olarak oya sunu
lacaktır. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 
Meclis Başkanlığına, 

Görüşülmekte olan halk sağlığını tehdideden 
Meclis araştırmasının kifayetini arz ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde söz istiyen?. 
Buyurunuz, Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Muh
terem milletvekilleri konu üzerinde epey konuş
malar yapıldı, fakat bâzı arkadaşlar, bilhassa 
Millet Partisi adına konuşan Hilmi İşgüzar ar
kadaşımız, diğer bâzı arkadaşlarımız, «Bu araş
tırmaların hududu nereye varacak?» diye bir
takım sualler sordular. Hâdiselere gerçekçi ola
rak bakmak yönü var. Yasakların yürümediği 
memleketlerde, yasakların niçin yürümediğini 
aramadan bu kadar geniş ölçüde Parlâmento 
araştırması yapmak, mevcut kanun ve tüzükler 
niçin yürümüyor meselesini araştırmaktan baş
ka bir şey değildir. Bu da Hükümetin sorumlu
luğu altındadır. Bir arkadaşımız hatırlattı olsa 
olsa, böyle şeyler devam ediyorsa Hükümet için 
mesuliyet vardır, dedi. Bu önerge, oldukça 
ehemmiyetli. Önergeyi veren arkadaşlar elbette 
bunu düşündüler. Ben de takdir ediyorum, fa
kat araştırmakla nereye varacağımızı bilmiyo
rum. Şimdi arkadaşlar bütün köylerin içme su
ları bozuk dediler. Bir yeni imkân, bütün içme 
sulannı ıslah edecek bir formül mü bulacak 
Parlâmento? Onun için müsaade ederseniz bu
nun üzerinde müzakerelerimize devam edelim. 
Gerçekçi olarak bu durumun meydana gelmesi
ni ortaya koyalım. Zeytinyağına madenî yağ ka
rıştırılması konusu, bugünün konusu değildir. 
Zeytinyağına madenî yağ karıştırılması, İkinci 
Dünya Harbinden beri devam eden bir konudur. 
Nedir bunun sebepleri? Türkiye'de yasak fikri 
yok ki... Yeniden talimatname yapacaksınız. Ya
saklara riayet, yasaklan kontrol etmek imkânı 
yoktur M, koyacağınız yasaklara tekrar riayet 
edeceksiniz. 

REŞİT ÜLKER arkadaşımız Ankara'nın ha
vasının bozukluğundan bahsetti. Bir mühendis 
arkadaş biliyorum; bu işi mevzuubahis ede, ede 
ciğerlerini tüketmiştir. Bu işin üzerinde dur
mak, yalnız bu Ankara'nın havası dahi Meclisi 
bir sene işgal eder. Onun için şimdi araştırma 
karan alacaksınız, bu seferde Meclis araştmyor, 
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diye bir zaman dahi kaybedeceğiz. Bu konu, bir 
Meclis: araştırması konusu olmaktan ziyade, ar
kadaşların müdellel olarak bahsettikleri yalnız 
zeytinyağı konusunda dahi Hükümet için bir 
mesuliyet, bir hesap vermek konusudur. Onun 
için araştırma mevzuu olarak bu işi bu seferde 
Parlâmento komisyonlarının dağarcığına havale 
etmekle bir netice alınacağı kanaatinde değilim. 
Müzakerelere devam edilmesi için karar verme
nizi sizlerden istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye

tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; müsaade buyurur
sanız verilmiş bulunan önergenin, önerge sahip
leri tarafından 4 ve 6 ncı maddeleri çıkarılmak 
suretiyle oya arz edilmesi istendiğine göre, bu 
4 ve 6 ncı maddelerini okutmadan diğer kısmı
nı okutacağım. 

(4 ve 6 ncı maddeler hariç, önerge tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 

Anlaşılmadı efendim, okunmuş bulunan öner
geyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyorum : 
5. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'-

in, Ereğli Kömür 'isletmelerinde partizanca ha
reket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını 
incelemek üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/25) 

BAŞKAN — Evvel emirde, önerge sahibi ta
rafından verilmiş bulunan önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ereğli Kömür işletmelerinde yapılagelmekte 

olan partizanca hareketlerin, atanmaların ve 
yolsuzlukların yerinde incelenmesi ve tam bilgi 
edinilmesi için, Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Kenan Esengin 

BAŞKAN — Evvelce üzerinde söz istiyen 
arkadaşların isimlerini okuyorum: T. i. P. Gru-
pu adına Şaban Erik. Şahısları adına söz isti-
yenler; Hayrettin Uysal, Sadi Binay, Süleyman 
Onan, Reşit Ülker, Abdülbâri Akdoğan, İhsan 
Ataöv. 

Buyurun Sayın Erik. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — önerge 

sahibi olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak izah mı 

etmek istiyorsunuz? 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Evet 
efendim, pek tabiî olarak. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, söz isterseniz 
veririm. Talebetmeden bilemem ki, söz isteyip 
istemediğinizi. Buyurun efendim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
milletvekilleri, bu araştırma önergemiz yedi ay 
önce verilmişti, çok samimî ve masum bir is
tekte bulunduğumuzu görüyorsunuz. Maksadı
mız, memleketin en büyük işletmesi olan kö
mür havzasını maddî ve mânevi yönden tahri-
beden partizanlığın Meclisimizce öğrenilmesi, 
burada yüzlerce metre yerin altında çalışan, 
fedakârlıkla iş gören yurtsever işçilerimizin 
huzur içerisinde vazife görmelerini sağlamak
tır. 

Birkaç ay önce bu önergeyi verdiğim zaman 
eğer Hükümet iyi niyetle bâzı tedbirler almış 
olsa idi, son Zonguldak olayları için ortam ha
zırlanamaz, üzücü olaylar olmaz ve devlet 12 
milyon liralık bir zarara girmezdi. Bu mesele
nin ayrıntılarına girmiyeceğim. 

Sayın arkadaşlar, biliyorsunuz ki, çok par
tili rejime girdiğimizden bu yana kötü bir par
ticilik ve partizanlık Türk Milletinin bünye
sini tüm bozmakta, onun moral liflerini çözmek
te, millî değer yargılarını yok etmektedir. Bu
gün bu durum daha da korkunç bir hale gel
miştir. Bütün politik sözlere, kandırmalara kar
şılık itiraf edelim ki, bu yüzden devlet çürütül
mekte, batmaktadır. Devlet müesseseleri bu 
yüzden tahribedilmektedir. Birçok güçlükler ve 
emekler karşılığı yetiştirilmiş olan kıymetli ay
dın insanlar partizanlığın beslediği ve korudu
ğu iltimaslar, rüşvetler, yolsuzluklar, kaçakçı
lıklar, asayişsizlikler korkunç bir hale gelmiş
tir. Bu kıymetli insanlar ya bir tarafa itilmiş
ler, yahut kızağa çekilmişlerdir. Diğer yandan 
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değersiz insanlar kilit noktalarına getirilmişler
dir. 

Bugün maden işçisinden, köy öğretmenine, 
en yüksek devlet memuruna kadar herkes te
dirgin ve ıstırap içindedir. Neden? Çünkü, Dev
let mefhumu kalmamıştır. Bugün Türkiye'de 
dağdaki eşkiyanm ayaklanması ya da yakalan
maması bile bir partizanlık, bir oy meselesi ol
muştur. Bu durum Türkiye'de toplumun moral 
bağlarını çözmekte, vasıflarını tahribetmekte-
dir. Bu tahribat, toplumu, devleti nereye götü
rüyoruz, diye düşünen insanlar için, endişe ve
rici bu durum ve bu çöküş neyin uğruna niyp 
söylenmektedir. Bir toplumda, bir idarede vazi
fe şuuru, şeref duygusu ve mesuliyet aşkı za
yıflarsa hiçbir alanda istenilen işi görmeye, he
defe ulaşmaya imkân olamaz. Türkiye böyle bir 
aşamada bulunuyor. Bunun için sosyal çatlama
lara doğru itiliyor. Böyle bir güvensizlik, hu
zursuzluk, böyle bir bozukluk içinde toplumsal 
kalkınmaya imkân olamaz. Milyarlarca dış 
borçlara girerek birkaç köye yol götürmek, bir
kaç okul yapmak kalkınma değildir, kalkınma 
sayılamaz. Bunu, her hangi bir rejimde dahi 
yapmak mümkündür. 

Esefle söylemek isterim ki, en ciddî mesele
ler çok kimsenin kılını bile oynatmamaktadır. 
Tasavvur edilemiyecek kadar donmuş, daral
mış, kısırlaşmış bir zihniyetin, bir kadronun 
hâkim olduğu bir aşamada yaşıyoruz. 

Denebilir ki; başka memleketlerde de siya
si iktidarlar değiştikçe birçok insanlar yerlerin
den alınırlar, başkaları getirilirler. Doğrudur. 
Fakat doğru olan acaba nedir? Evet çok önem
li mevkilere kendi yakınlarını getirirler, fakat 
lâyık olanları getirirler, ehliyetli olanları geti
rirler, memlekete zararlı olmıyanları getirirler. 
Çünkü, o memleketlerde kimse maden işçisi, 
köy muhtarı ile uğraşmaz, herkes huzur için
de iş görür. Çünkü oralarda devletin temel ku
rumlarını kişisel çıkarlar uğruna tahribetmek 
düşünülemez. Çünkü oralarda bir devlet anla
yışı, dünya görüşü vardır. Çünkü oralarda de
mokrasinin fazilet rejimi olduğuna inanılmış
tır, orada önce vatan sonra parti gelir. Orada 
partiler hizmet yarışı yaparlar, çıkar yarışı de
ğil. Orada partiler bir şirket zihniyetiyle kurul
maz ve çalışmazlar. 

Şunu açık olarak söyliyebilirim ki, nasıl ki, 
istanbul'un alınmasından sonra Osmanlı Saray-
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lanna Bizans zihniyeti, Bizans ahlâkı sokuldu, 
oradan Devlet organlarına ve kişilerin varlığı
na yayıldı ve Osmanlı İmparatorluğunu çökert
ti ise, partizanlık da 1946 dan bu yana Türk 
Devletinin, Türk halkının bünyesine musallat 
olmuş, onu için için kemirmektedir. Bunu kim
se inkâr edemez, kim inkâr ederse yalan söyle
miş olur. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Kimse 
tasvibetmez. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Siz tasvi-
betmezsiniz, çünkü siz öylesiniz. 

Birtakım çıkarcı küçük çaplı kişiler bunu 
çeşitli kurumlara yaymaktadırlar. Bölücülük, 
ırk ve mezhep ayıncılığı çalışmalarının Türk 
toplumunu yüzyıllar boyunca karanlıkta bıra
kan istismarcı davranışların, din istismarcılığı
nın hedefi yine de particiliktir, oy avcılığı ve 
çıkarcılıktır. Bir disiplin ve fazilet rejimi olan 
demokrasi bu mesnetlerden yoksun olursa yaşa
tılması mümkün olamaz. Yaşatılmasında fayda 
da yoktur. 

Bizim demokrasimizin dayandığı nedir? Bi
zim demokrasimiz gıdasını nereden alıyor? Ya
landan, demagojiden, çıkarcılıktan almaktadır, 
maalesef. Türkiye'de bu çok geçerli bir edebi
yat ve çok geçerli bir hüner olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, vermiş olduğu
nuz önerge münhasıran Ereğli Kömür işletme
lerinde partizanca hareket edildiği ve yolsuz
luk yapıldığı hakkındadır. Çok rica ederim, 
Türkiye'de demokrasinin tahlilini yapmayınız, 
bu ayrı bir mesele, ayrı bir konu. Ereğli de, 
münhasıran bir mahal olarak zikredilmiş, yapı
lan partizanlık ve yolsuzluk ayrı bir mesele. 
Lütfediniz, konuşmanızı bu noktaya teksif bu
yurunuz, rica ederim efendim. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Yaptığım 
girişin, yani Türkiye'nin durumunun tablosunu 
kısaca çizdiğim şey zaten bitti Başkanım. Şim
di Ereğli Kömür İşletmelerindeki duruma gele
yim. 

Arkadaşlar, 1960 dan sonra partizanlık bu 
bölgede sönmüştü, ben yeni gitmiştim oraya. 
ikinci Cumhuriyetin böyle devam edeceğini sa
nıyorduk. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hangi Cum
huriyetin? 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Bugünkü 
Cumhuriyet yani. 
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BAŞKAN — Sayın Esengin, Türk Anayasa
sında ikinci cumhuriyet beyanı yoktur, bir tek 
cumhuriyet vardır. Lütfediniz o noktadan be
yan ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yalnız Ata
türk Cumhuriyeti vardır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Baş
kan olarak tavzih ettim. Yoktur. 

Esengin ikinci Cumhuriyet tâbiri Anayasa
da. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Anayasa
da var demedim, İkinci Cumhuriyet devri açıl
dı ya, onu söylüyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfediniz, öyle bir devir yok 
efendim. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — O aşama
da işletme huzurlu bir hale gelmişti. 1962 de 
asgari ücretler, yer üstünde 6 dan 8 e, yer al
tında 6,5 dan 8,5 a çıkarılmıştı. Ve yine 1964 
te ise ilk toplu sözleşmede yerüstü 11 lira, ye
raltı 11,5 liraya yükselmişti. Böylece işçi üc
retlerine iki zam yapılmasına karşılık, aynı yı
lın sonunda işletme 40 milyon küsur kâr etmiş
ti. Dördüncü Koalisyondan, özel olarak Adalet 
Partisinin iktidara gelmesinden sonra çok kö
tü ve yıkıcı bir partizanlık başladı. (A. P. sıra
larından müdahaleler) Bunların bütün tefer
ruatını bildiğim için ne söyleseniz boş. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ri
ca ederim müdahale etmeyin, hatip rahat ko
nuşsun. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Kozlu 
olayları da bahane edilerek bölgedeki kıymetli 
ve ehliyetli mühendisler, işletmeciler, idareciler, 
partizanlığa hizmet etmedikleri ve başka parti
lerden olma gerekçesiyle uzaklaştırıldılar. Yer
lerine iltimaslı, lâyık olmıyan kişiler getirildi
ler. Böylece partizanlık fertlere kadar yayıldı. 
Yemden huzursuzluklar başladı, şikâyetler, dedi
kodular gün geçtikçe arttı, yıkıcı bir hal aldı. 
Havzada çalışan işçi ve memurlardan Adalet 
Partili olanlar, ya da öyle görünenler; adam sen 
de çalışsam da çalışmasam da istediğimi alaca
ğım, diye işi seriyorlar. Bu partiden olmıyan ve
ya renksiz olanlar da; adam sen de çalışsam 
da, çalışmasam da bana birşey verilmiyecektir, 
ne diye çalışayım, diyorlar ve böylece işler ran-
dımansız kalıyor. Bu durumda 1965 ten bu ya

na kömüre zamlar yapılmasına karşılık Havza 
1966 da 90 küsur milyon zarar etmiş ve 1967 
zararı ise oradaki Ticaret Odasından aldığıma 
göre, 100 veya 115 milyon. 

Sayın arkadaşlar, geçen yıl Sayın Başbakan 
burada konuşurken bir mevzuu; Devlet mües
seselerini kötülemek amacı ile olacak, bu zarar
lardan bahsediyordu, kendilerine; «elbette za
rar ederler, siz orada 60 bin kişiyi partizan yap
tınız» dediğim vakit, garip bir cevapla; «bu 
bölgeye yeniden biz 60 bin kişi götürmedik ya» 
dediler. Bu kaçamak cevap sizler tarafından 
alkışlandı, teşekkür etti o da. 

Arkadaşlar, bölgede partizanlığın beslediği 
ve koruduğu yolsuzluklar da devam ediyor, 1,5 
milyon liralık boru kaçırılması. Bu boruların 
bir kısmının bâzı partililerin depo ve evlerinde 
bulunduğu görülmüştür. Mesele mahkemeye in
tikal etmiştir, diye örtbas edilip gitmektedir. 

Direk servisindeki yolsuzluklar; bu konu
larda dedikodular sürüp gitmektedir. Zongul
dak Milletvekili Sayın Ekmel Çetinel bunları 
ve Turizm Bakanının 41 vagonluk porselen yol
suzluğunu Adalet Partisi Grupuna getirdiği, 
fotokopileriyle ispatladığı için afaroz edildi ve 
maalesef partiden çıkarıldı. Fakat Turizm Ba
kanı da diğer Bakan da yerinde oturmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, ayrıca işletmeye para kar
şılığı işçi ve memur konulduğu acı şikâyetlere 
yol açmıştır. Nitekim bu seferki Zonguldak ge
zilerinde Başbakanı çeşitli yerlerde karşılıya-
rak bu mevzu üzerinde sormuşlar, o da; «Ben 
tahkik edeceğim» demiştir, bilmiyorum ne yol
dadır. Bundan başka bâzı partili kişiler yüksek 
gündelik ve ücretlerle çeşitli işlere alınmışlar
dır. Bunların bir çoğu çalışmadan para alıyor
lar, köyde bile oturarak günlerini geçirmekte
dirler. Tahkik edince göreceksiniz, bunların 
takriben beş bin kadar olduğu çeşitli kaynak
lardan öğrenilmiştir. Bütün bu kötülükleri bi
len Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezdin Eylül basında Zonguldak'a gel
mişti. Üzülmez bölgesinde yaratığı konuşmalar
da: «Siz bildiğiniz gibi hareket ediniz, sövlenti-
lere aldırış etmeyiniz» diye nasihat etmiştir. O 
zaman bu sözleri banda alınmıştı. 

Geçen yıl özel linyit olacakları kömürlerinin 
Türkiye Kömür işletmeleri tarafından satma-
İmmasını ve satılmasını öngören kanun çıkarı-
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lirken bunun kötü sonuçlar doğuracağını ve bâ- ı 
zı insanlann kayrılmasına, partizanlığa yol aça
cağını söylediğimiz zaman Sayın Bakan; «asla 
böyle birşey olmıyacaktır, partizanlık yapılmı-
yacaktır» diyordu. Şimdi o kanun tasarısının 
sözuüsü olan ve müdafaasını yapan Sayın Er
zurum Milletvekili Cevat Önder'den rica edi
yor ve yurtseverliğine güvenerek şunları soru
yorum : 

BAŞKAN — Sayın Esengin, milletvekilinin 
milletvekiline sual sorması, içtüzük kaidelerine 
göre, mümkün değildir. Bendeniz bu usulî mu
ameleyi zatıâlinize hatırlatmak mecburiyetinde
yim. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Olur, 
olur. 

Çanakkale'nin Çan bölgesindeki linyit oca- I 
ğı kimindir? I 

BAŞKAN — Sayın Esengin, ricamı kabul 
etmediniz. I 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Bakana 
soruyorum Beyefendi. 

BAŞKAN — Bakana soruyorsanız, buyuru
nuz o halde. I 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Bundan 
ne kadar kömür alınmış ve kimlere verilmiştir. 

Nallıhan linyit ocağı kimindir ve ne kadar 
kömür alınmıştır, bu kömürler yerinde toz ha
line geldikleri halde kimlere satılmışlardır? 
Bunların burada açıklanmasını istiyorum. I 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN — (Ağrı) — Zon
guldak'ta «Çan» kazası yoktur. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Hayır 
Beyefendi; «Çan» Çanakkale'dedir. Ben yalnız I 
Zonguldak'm değil, Türkiye'nin milletvekili
yim. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, musahabe hali
ne getirmiyelim, buyurunuz. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — işletme
deki bu huzursuzluğu kapatmak, işçilere birta
kım baskı aracı kullanmak için Kozlu olayları 
bahane edilerek Jandarma taburu, toplum poli
si işyerlerine sokulmuştur. Her hangi bir işlet
me bölgesini ya da hassas bölgeyi korumak için 
tedbir almak elbette yerindedir. Fakat bu kıta
ları nasıl, nereye koymalı, işçilerle, işyerleriyle, 
pavyonlarla bunların münasebetlerini nasıl kur
malıdır? Bunu düşünmek gerekir. Sonra arz ede
ceğim ki, bu durum nasıl kötülükler yaratmış | 
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ı ve bizzat Adalet Partisini Kozlu'da ne duruma 
sokmuştur. 

Jandarma taburu Kozlu bölgesinde işçi pav
yonlarının içerisine girmiştir, öyle bir durum-

I dadır ki, işçiler icabında oranın emniyeti için 
I gönderilen adamı boğarlar, kapısını kapatsın, 
I jandarma dışarıya çıkamaz. Buradaki kuman

dana sordum: «Siz nasıl oluyor da böyle bir 
tedbir alıp da buraya giriyorsunuz?» «Vallahi, 
bizi alelacele getirip buraya koydular, biz de 
oturuyoruz» dedi. 

I Muhterem arkadaşlar; hiç kimse alınmasın, 
I alerjik duruma girmesin. Ben Zonguldak'ta 

7 seneden beri hiçbir kötü meseleyi istismar et
meyi, işçileri kötü yönlerde kullanmayı düşün
medim ve daima bunları iyi istikametlere sevk 

I etmek için konuştum. Oranın milletvekilleri de 
I halk da bunu bilir. Ama bâzı meseleler var ki, 

bunları getirmezsek, bunları görüşmezsek, bun-
I lan halletmezsek Zonguldak gibi çok karışık 

ve hassas bir bölgeyi yavaş yavaş elden çıkarı
rız. Bugün Hükümet bu bölgeyi elden çıkar
maktadır. 

I A. P. sıralarından bir milletvekili, nereye 
I gidiyor? 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Son se
çimler gösterdi nereye gittiğini. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Senin 
tahminin. 

I BAŞKAN — Sayın Akdoğan, müdahale et
meyiniz, rica ediyorum. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Yalnız 
Kozlu'dan aldığınız ders size kâfidir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Türkiye'den 
aldığınız ders de size kâfidir. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, müdahale etme-
vin. Rica ederim, bu şekilde müzakere yapma-

I yınız. 
Buyurunuz. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Burada 
«sunu da arz edeyim ki, Sanayi Bakanlığı, bağ
lı Sümerbank, Etibank, Makina ve Kimya ku
rumlan da aynı korkunç şekilde bir partizan
lığın içinde tahribedilmektedir. Hattâ o dere
cedeki, birtakım oyunlarla Devlet müesseseleri 
tahribedilmektedir. Bakanlardan ve arkadaşlar
dan rica ediyorum, yalnız Filyos'taki Ateş Tuğ
lası fabrikası grevinin mahiyetini ve niçin hâlâ 

| halledilmediğinin içyüzünü öğreniniz. 
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BAŞKAN — Sayın Esengin, lütfen önerge
niz dâhilinde görüşün. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Bunlar 
üzerinde yani Ateş Tuğla fabrikası ve Sanayi 
Bakanlığının kurumları hakkında ayrıca... 

BAŞKAN — Sayın Esengin, eğer önergeniz
de bunlardan da bahsetseydiniz o zaman bu şe
kilde konuşmakta haklı idiniz. Ereğli demiş ol
duğunuza göre, Ereğli meselesi üzerinde daha 
çok duracaksınız. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar, bu işçilere karşı emniyet tedbirini 
almak ve işçileri baskılamak için Kozlu'ya gön
derilen ve başka yerlere gönderilen kıtalar ne 
o bölgeye ne de memlekette hayırlı bir yere 
konmamıştır. Benim maksadım bunu size söyle
mek ve Hükümet olarak tedbir alınmasını te
min etmektir. Bakınız nasıldır durum: Zongul
dak'ta beş tane derenin istikameti denize doğ
ru açılmaktadır. Bu dereler kömür yatakları 
ve havzanın ocaklarıdır. Sahilden de tek bir 
yol vardır, yani Kandilli'den, Kozlu'dan şehrin 
içine girecek, buradan Kilimli'ye geçecek, Ka-
radon'a geçecek bu şeyler. Eğer siz bu çevreyi 
emniyet altına almak istiyorsanız tedbirli bir 
insan olarak, bu çevrenin getirip gerisine veya
hut yanlarına kuvvetleri korsunuz, her hangi 
bir olay çıktığı zaman buraya sevk edersiniz, 
hangi bölgede çıkarsa oraya sevk edersiniz, ora
yı söndürürsünüz ve dolayısiyle tedbir alınmış 
olur. Siz getiriyorsunuz, işçilerin pavyonunun 
içine jandarmayı sokuyorsunuz. Bu jandarma 
bir yere gidemez arkadaşlar. Ben orada söyle
mek istemedim belki bütün jandarmaları boğar
lar diye. Onlar buraya iki tane büyük taş atsa-
lar bu yolu kapatırlar, jandarmayı da boğar
lar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne söylediği
ni anlıyamıyoruz. Açık konuş. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Oğlum, 
ben memleket için konuşuyorum, sen oy için 
konuşuyorsun. Sus oradan, terbiyesiz. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, rica ederim siz 
müdahale etmeyiniz. «Mikrofona yanaşın duya
mıyoruz» diyor efendim. Siz başka türlü yan
lış anlıyorsunuz. 

Buyurunuz. 
KENAN ESENGİN (Devamla) — Her han

gi bir işletme bölgesini, haasas bölgeyi polis 
ile de, jandarma ile de, icabında başka kıtalar

la da emniyete almak lâzım, bilhassa hakikaten 
Zonguldak'm buna ihtiyacı var. Denizden dahi 
bâzı yabancı unsurların bölgeye sızması müm
kündür ; ama bunları orada yer yer etüdedip bir 
devlet, bir emniyet anlayışı ile koymak. 

Şimdi, götürmüşler jandarmayı Kozlu'daki 
pavyonların içine sokmuşlar. Bizim erler işçi
lerin geçişine engel oluyorlar, işçilerin de, na
hiyedeki ailelerin de çoluk çocuklarının gelip 
geçişine engel oluyorlar. Bu suretle orada bir 
huzursuzluk yaratılıyor. Bu jandarmayı biraz 
ba-j.ka yere almaktan ben ne kazanırım, sen ne 
zarar edersin? Herhalde kanacak yine memle
kettir. Bunu söylemekte niçin particilik düşü-
nüyorsunuz? Jandarma kumandanı hatalı al
mıştır, Bakan hatalı almıştır, ordaki vali hatalı 
almıştır; kim hatalı almışsa almıştır, niye dü-
zeltmiyelim, niçin düzeltmiyelim? 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Pa
şaydın, sen düzelteydin. 

BAŞKAN — Sayın Nizamoğlu... 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Benim sa
lâhiyetim yok orada düzelteyim. Görüyorsunuz 
nasıl konuşuyorsunuz? Paşaydın niye düzelt
medin... işte bunlar mahalle dedikodusundan 
ileri gitnıiyen lâflardır. 

Devlet idare etmek, Mecliste bir şeyi dinle
mek başka, paşaydın, niye halletmedin, demek 
başka. Tasavvur buyurun, bunu bana ancak ko
cakarılar söyler. 

Muhterem arkadaşlar, tekrar samimî olarak 
şunu arz eleyim, Benim bu meseleyi getirmem, 
ne particiliktir, ne bir menfaattir. Tekrar edi
yorum ; oranın milletvekilleri, oradaki halk gör
sün. Ben işçi ile ve onların yakınında olan halk
la nasıl konuşuyorum. Eğer siz bunu tersine 
alırsanız; ben oradaki işçileri beş dakikada çok 
başka istikametlere götürecek kadar heyecan
landırırım. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Bak sen... 
KENAN ESENGİN (Devamla) — Nitekim, 

bakınız size arz edeyim. Başbakan bu defa bü
yük konvoylarla geldi. Birtakım bindirilmiş kı
taları getirdiler, cop göstermek için, sokak or
tasında işletmenin kamyonlarından indirdiler, 
şunlar oldu, bunlar oldu, büyük tazyikler oldu, 
Kozlu'da 4 000 oy fazlalıkla biz belediye reis-
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ligini aldık. Neden? Çünkü tuttuğunuz yol yan
lıştır da onun için. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Türkiye'de de 
biz aldık. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, müdaha
le etmeyiniz. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Onun için 
48 e indin, daha ineceksin bak. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, ben şa
hıslara girmeden, Türkiye'deki ve bölgedeki 
partizanlığın yarattığı kötülükleri, tahribatı, 
huzursuzluğu genel olarak arz ettim. Çünkü ye
di aydan beri buradaki şahısların çokları şura
ya, buraya gitmiş; burada olmadıkları için hak
larında herhangi bir şey konuşulmaz, ama ba
kanların düzeltmeleri lâzımgelen hususlar var
dır. 

Muhterem arkadaşlar, kim ne söylerse söyle
sin bizim memlekette 1946 dan beri çok güzel 
bir mesele olmuştur; halk çocukları, köylü ve 
kasaba çocukları devlet idaresinde, devlet or
ganlarında vazife almaya gelmişlerdi, memnu
niyet verici bir durum yaratılmıştı, Türkiye'nin 
sosyolojik bünyesinde yeni bir ümit doğmuştu, 
fakat devlet organlarına gelip de vazife alan 
bu insanlar ya yetersizliklerinden, ya parti
zanlıklarından veya şuna buna tabi olmaların
dan gittikçe kötü puvanlar almaya başladılar, 
memlekette demokrasi, memlekette idare ve 
devlet otoritesi zayıfladı ve sevimsiz bir hale 
geldi, işte bunları yapmamak için devlet ida
resine gelen insanlar Devletin varlığını koru
yucu, Devletin niteliklerini yürütücü tedbirleri 
alsın, ondan sonra da oy alır, partisi gelişir, ge
lişmez onları düşünsün. 

Benim maksadım, Büyük Meclisin bu bölge
de cidden bu gibi hususlar var mı, yok mu bu
nu öğrenmesidir. O zaman partizanlık var mı
dır, tahribat var mıdır, partizanlığın fenalık
ları nelerdir, işletme neden zarar ediyor, Devlet 
ve Devlet müesseseleri nasıl tahribediliyor şu
nun bunun keyfine, bizim demokrasinin disip
lin ve fazilet dayanakları nerededir, var mı
dır ve bu çöküş bizi nereye götürür, bu durum 
devam ederse bir gün elimizde Devlet ve vatan 
olarak ne kalacaktır? Bu bizim en büyük endi-
şemizdir. tşte ben bu maksatla Zonguldak'ın 
dertlerini Meclise getirmek istedim, yedi aydan 
beri çeşitli sebeplerden ötürü görüşemiyorduk, 
görüşseydik şahıslar değişmediği için, bâzıları 

daha orada bulunduğundan onlar hakkında da 
bâzı ufak tefek söyliyeceklerim vardı, fakat o 
şahıslar değişti, çeşitli yerlere gittiler, onun için 
onların arkasından buradan bâzı ufak tefek 
şeyleri söylemek istemiyorum. Eğer bu mem
lekette demokrasiyi, bu memlekette faziletli re
jimi, eğer bu memlekette yetişmiş insanların 
memlekete faydalı çalışmalarını istiyorsak, her-
şeyden önce Devlet mefhumunu kavrayıp, Dev
letin ne olduğunu bilmek, Devletin varlığını 
korumak lâzımdır. Aksi takdirde, ben şuradan 
dört tane oy alırım, sen az almışsın, ben çok 
almışım, filân benim adamımdır, filân fabrika
törün fabrikası çalışsın, buradaki grev devam 
etsin diye bir oyuna girersek, bir gün hiç biri
miz kalmamış oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu adı

na Sayın Şaban Erik. 
T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 

(Malatya) — Arkadaşlar, bu konuya ciddî şe
kilde eğilecek olursak bâzı gerçeklerle karşıla
şacağız; halk hesabına iyi olmıyan gerçeklerle. 
Nitekim daha meseleye şöyle göz ucu ile bak
tığımızda hepimizin göreceği olaylar var orta
da. Hatırlanacağı üzere, Türkiye Kömür İşlet
mesi Genel Müdürü Behzat Firuz'un Başbakana 
gönderdiği bir mektup meselesi var. Maden 
ocaklarına alınan dikmeler üzerine çıkan ve 
A. P. Grupuna kadar getirilen meseleler var. 
Bunların ve benzeri hâdiselerin tabiî neticesi 
olarak Kömür İşletmesinin üzerine çökmüş ge
nel bir partizanlık havası var. Bu olaylara eğil
mek, bu olayların derinliğine inmek ve neticele
rine göre vaziyet almak Meclisin kaçınılmaz gö
revidir. 

Arkadaşlar Türkiye Kömür İşletmeleri Ge
nel Müdürü Behzat Firuz - ki bugün gazeteler
de okuyoruz, genel müdürlükten alınmış du
rumdadır - Sayın Başbakan Demirel'e çok gizli 
ve zata mahsustur şekli içinde bir mektup gön-
dermişti.Bilindiği gibi, bu mektup basında, halk 
oyunda ve işçi örgütlerinde büyük gürültüler 
koparttı. «Havzanın hususiyetleri ile olayların 
sureti cereyanları ve bunlar hakkında alınması 
mümkün olabilecek bâzı tedbirleri şahsan zatı 
devletlerine arz etmeyi faydalı bir vazife te
lâkki ettiğim için bu muhtırayı takdim etmek
teyim.» diyen; «yerin çok altında devamlı bir 
şekilde çalışmak işçinin muhakeme ve pisikolo-
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jisi üzerinde çok etkili olmakta, çalışma, zihni I 
muhakemeyi azaltırken, yaptıkları işin hususi
yeti bakımından mücadele azmi kuvvetlenmekte 
ve dolayısiyle yeraltı işçisi de devamlı sinirli 
bir haleti ruhiye içinde bulunmaktadır», diyen, 
«Havza ve işçi ile alâkalınması normal yegâne 
müessese işçi sendikalarıdır, ancak sebeplerini 
kısaca arz edeceğim durum muvacehesinde bu 
normal müessese dahi işçiyi istismar etmekte ve 
bunun neticesi olarak da hâdisenin müsebbip
lerinden biri olduğu görülmektedir.» diyen; 
«işçilerin gittikçe sabitleşen bir nisbette siyasi 
partilerin malı oldukları görülmektedir, işçileri 
yeni bir temayüle hizmet eder hale getirmek " 
çabaları Havzada harekete geçmiş bulunmakta
dır, işçi Partisinin Havzaya istikbalde tam mâ-
nasiyle el atacağına inanmak icabeder. Anamu-
halefet partisinin Genel Sekreteri Havzada id
dia sahibi olmak istemektedir, buna ulaşmak 
için de her huzursuzluğun el altından müşevviki 
bulunacağı mantık ölçülerine göre bir politika
dır», diyen genel müdür, Başbakana şu husus
ları sağlık vermektedir. Havza'da bir toplum 
polisi kuvvetinin bulundurulması, Havza'da her 
hangi bir hâdiseyi derhal intikal ettirecek bir 
askerî kuvvetin Havza'dan iki saatlik bir mesa
fede tabya edilmesi, Sendikalar Kanununun bir 
revizyona tabi tutularak sendika idarecilerinin 
asgari tpJhsil seviyesi ve âzami ücretlerinin bir 
nizama bağlanması, Grev ve lokavt Kanununun 
bir revizyona tabi tutulması, havzada 1 nci de
recede idarecilerin, vali; polis müdürü, jandar
ma kumandanı, millî emniyet başkanı gibi Hü- ! 
kümet programını benimsemiş, havzaların hu
susiyetlerini iyi bilen kimselerden olmalarını ve 
bunların işletme yetkilileri ile bir işbirliğini ta
hakkuk ettirmeleri lüzumludur. 

Arkadaşlar, görüldüğü gibi bu mektup par
tizanlığın somut bir örneğidir, aynca bir yaltak
lanma örneğidir. Ve bir de fikirsizlik örneği- | 
dir. Mektupta şu hususlar sırıtmaktadır: Kö- | 
mür işçileri zor şartlar altında... 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Ne de- | 
mek yaltaklanmak? 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, oturunuz yeri
nize rica ederim. Müdahale etmeyin, ne oluyor
sunuz? Çok rica ederim efendim. Siz mi biliyor
sunuz yalnız usul kaidelerini? I 
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Bilmiyorsunuz, oturunuz yerinize, istirham 
ederim efendim, ikide birde böyle çıkıyorsunuz 
ortaya, çok rica ederim oturunuz, efendim, 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Arkadaş, sataşma, parti tutarak 
hareket etme. 

BAŞKAN — Sayın Erik, ben konuştum, si
ze ne oluyor? 

Devam ediniz lütfen. Sizin müdahale etmek 
yetkiniz yok. 

Buyurun devam ediniz, vaka çıkarmayın, 
buyurun devam ediniz konuşmanıza. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Mektupta şu hususlar sırıtmakta
dır: «Kömür işçileri zor şartlar altında çalışır
lar. Bu yüzden, her zaman için canları burunla
rına gelmiş durumdadırlar. Bu durumda olan 
işçilere toplumsal fikirler anlatılmaktadır. Bu 
fikirler hali ile etkili olmaktadır. Bu itibarla 
kömür işçilerinin basma çok sayıda polis ve 
jandarma dikilmelidir. Bu da yetmez, havza ida
resinin kilit noktalarına A. P. iktidarına bağlı 
kişiler yerleştirilmelidir. Ben Türkiye Kömür 
işletmeleri Genel Müdürü Behzat Finiz olarak 
A. P. iktidarına olan bağlılığımı çok göze batar 
bir şekilde gösterdim. Böylece beni iyi anlayın, 
ben sizdenim, beni genel müdürlükte kendi ik
tidarınız aşkına tutun ve hattâ bakan yapın.» 

Arkadaşlar; burada önemle göz önüne alın
ması gereken bir hususu belirtmek isterim; ger
çekte, çalışan insanlardan hiçbir fenalık gel
mez. 

BAŞKAN — Sayın Erik, şimdi biraz evvel 
Behzat Firuz hakkında okuduğunuz metindeki 
husus mektup mudur efendim? 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Mektuptur, mektuptan pasajlar 
aktardım. 

BAŞKAN — Mektuptur, peki buyurun. Bu
nu öğrenmek istedim. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Şimdi, Sayın Devlet Bakanı... 

BAŞKAN — Sayın Erik, bir noktayı teba
rüz ettirmek için söylüyorum. Bu müdahalemin 
sebebi şu: Kürsüden, burada bulunmıyan şahıs
lar hakkında ithamkâr beyanda bulunmak doğ
ru görülmemektedir Riyasetçe, o bakımdan söy
ledim. Mektup kısmı ise doğrudur. 

Buyurun efendim. 
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T. t. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Saym Başkanım; o şahsın sebe-
foolduğu olaylar üzerine söz ediyorum. Saym 
Devlet Bakanı burada söz etti; «Hayal hanesin
den uydurdu.» diye; noterlikten tasdikli mek
tubun- sureti elimdedir, hayalhaneden lâf etme
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim, mektup mudur 
diye sordum. 

Buyurun efendim. 
T. î. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 

(Devamla) — Yalanı, gerçeği öğreneceksiniz 
gün olup. 

Arkadaşlar; burada önemle göz önüne alın
ması gereken bir hususu belirtmek isterim. 
Gerçekte çalışan insanlardan hiçbir fenalık gel
mez. Çalışan insanlardan iyilik gelir ve sadece 
iyilik gelir. Simyanın başına her türlü belâyı 
açan, her türlü çorabı ören çalışmıyan kişiler
dir. Yani çalışanların haklarını çalanlardır. Hal 
'böyle iken bu memlekette çalışan insanlardan 
neden korkuluyor? Çalışan insanlardan ancak 
ve ancak bir vaziyette korkulur; şayet çalışan 
insanlar haksızlıklara ve adaletsizliklere uğra-
tılıyorsa. İşte onun için vaktiyle kölelerin etra
fını kırbaçlı zorbalarla donatırlardı. 

Şu işe bakın hele; uşak rulhlu bir adam çı
kacak aklınca ve kendi dümenince iktidara iş
çileri uşaklaştırmanm yollarını gösterecek. ik
tidar da buna eyvallah diyecek. Bu çağ dışı 
bir düşüncedir, bu çağ dışı bir tutumdur, hiç
bir şekilde ve hiçbir veçhile sökmez artık! ik
tidar olacaksın, halkın kaderine hükmedecek
sin, sonra da halkın yaşama meselelerine tutarlı 
biçimde eğilmiyeceksin, sosyal sorumluluğunu 
takmmryacaksm, polis ve jandarmaya dayana
rak iş göreceksin.. Tekrarlıyorum; sökmez bu, 
hiç mi, hiç sökmez. Bu mektupta kapitalist dü
zenin içyüzü sırıtıyor. Kapitalist düzende Dev
let, halka hizmet mekanizması değil, çıkarcı ta
bakaların çıkarlarını koruma mekanizmasıdır. 
işte bunun için... 

BAŞKAN — Saym Erik; şimdi, verilmiş 
bulunan önerge Ereğli Kömür İşletmelerinde 
partizanca hareket edildiği, yolsuzluk yapıldı
ğı mealindedir. Kapitalist düzenle sosyalist dü
zen tartışmasına mesağ verecek mahiyette bir 
önerge değildir. Bu, Ereğli'de Kömür işletme
lerinde partizanca hareket edildiği ve yolsuz-

— 131 

12 . 6 . 1968 O : 1 

luk yapıldığı sabit midir, değil midir mealinde 
bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması 
isteniyor. Usuli kaidelere riayet etmezsek Mec
liste konuşma düzenini muhafaza edemeyiz. Bu 
sebeple demek ki, Ereğliye bir Meclis Araştır
ma Komisyonu gitsin, orada yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını, partizanca hareket edilip edil
mediğini tesbit etsin diye verilmiş bu önerge. 
Yoksa kapitalist düzen sosyalist düzen farkları 
mukayesesini burada yaratmak için önerge ve
rilmiş değil lütfediniz ve sadede giriniz. Rica 
ediyorum. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Anlıyorum Sayın Başkanım, ta
mamen işaret ettiğiniz hususlar içerisinde hare
ket ediyorum, aslında bu konuda ele geçirdi
ğim bilgilerin binde birini burada arz ediyorum, 
önerge kabul edilirse vazifeli kılınacak arkadaş
lara vereceğim. 

işte bunun için polis ve jandarma işçinin, 
köylünün tepesine dikilir. Dikilir ki. çalışanlar 
gözünü açmaya, açarsa copu, dipçiği karşısm-
da bula. Bula ki, dünya gerçeklerini görmiye. 
Bunun için ya gözleri kapatıla, ya gözleri pat-
latıla. Bu mektup inkâr edildi. İnkâr, kâr etmez. 
Mektup bütün iğrençliği ile ortada duruyor. 
Zonguldak ikinci Noterliğinde tasdik edilmiş 
sureti elimdedir. Nitekim bu meseleyi açığa 
vuran Türkiye Maden işçileri Sendikası Genel 
Başkanı Akdündar 7 Eylül 1967 tarihli Milliyet 
Gazetesinde şu beyanatı vermiştir. Toplum po
lisi iki ay önce geldi, 20 gün önce de bir tugay 
havzaya yerleşti, ocak ağızlarında, iş yerlerin
de çadırlar kurdu, yani raporda istenen şeyler 
gerçekleştirildi. Rapor çok daha önceleri elimi
ze geçmiştir. Bir şey demedik, ama baktık gör
dük M, rapor tutuyor, Sendikanın gazetesinde 
yayınladık. Şimdi biran için her şey bir yana 
ortaya çıkan sadece şu gerçeğe iyice bakmalı
yız. Millî menfaatlerimiz üzerine titriyen nice 
^enel müdürler bir çırpıda işlerinden edildiler, 
bütün uyanık güçlerin feryatlarına rağmen, 
yargı organlarının kararlarına rağmen. Ama bu 
el - etek öpücüsü, bu faşist kafalı müdür ye
rindedir. Hiç değilse bu olan bitenden sonra iş
çilerin bu müdür hakkında ne düşüneceği he-
saJba katılmalıydı. Havza işçilerine biraz saygı, 
halk oyuna biraz hassasiyet o müdürün yaka
sından tutulmasına kâfi gelirdi. Nihayet bugün 
gazetelerde bu kişinin yerinden alınıp Enerji 
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ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Fen Kurulu Baş
kanlığına atandığını okuyoruz. 

Arkadaşlar; geri bırakılmış bir ülkede, ce
haletin karanlığı içinde işçiyi sol düşünceden 
uzak tutmak ve hattâ işçiyi sol düşünceye kar
şı dikmek oyunu bir müddet söker, ama bu, 
dünyanın en ters oyunu olduğu için bir yerde 
biter ve mutlaka biter. Kim ne derse desin, kim 
ne yaparsa yapsın bu oyun Türkiye'de bitmiştir 
artik. Sol düşünce ve eylem gerçekte işçilerin, 
giderek tüm insanların dünyalarını kazanmala
rı davasıdır. Bu dâvayı bencil çıkar hesapları 
ile sonu gelmez şekilde önlemek mümkün de
ğildir. insanlık çürümüş beyinlerden, çürümüş 
vicdanlardan armacaktır. Dünyanın ilerlemesi
ne, tarihin her bölümünde karşı çıkanlar ol
muştur. Ama bütün bu terslikler sökmemiştir. 
Tarih kendi doğrultusunda, bütün direnişleri 
yıkarak gürül gürül akmıştır. Bugün <?ol düşün
celere ve eylemlere karşı durmak, ta tarihe ve 
insanlığa karşı duracaktır.. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Erik; Sayın Esen-
gin, sol düşünce, sağ düşünce diye önergesinde 
bir şey tebarüz ettirmiş değil. Oralda Hükümet 
tarafından partizanca hareket edilip edilmediği 
hususunda araştırma yapalım diyor, yolsuzluk 
yapılıp yapılmadığı hususlarını inceliyelirn, di
yor. 

Sayın Esemgin önergeniz böyle değil mi? 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Evet, 

sizde önergem. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Sayın Başkanım, partizanlık ya
pıldığından söz edilmektedir önergede. Hatırlı-
yacağınız üzere ben siöz konusu müdürün mek
tubundan pasajlar okurken, bir yerde, işçi Par
tisi istikbalde havzaya el atacaktır, şu halde 
şimdiden onun elini ayağını buradan çekmenin 
yolları aranmalıdır, gibi bir şey söylüyor. Ben 
partim adına konuşuyorum, bunu anlatıyorum. 
Bu olur mu olmaz mı? 

BAŞKAN — Şimdi, bu olur mu olmaz mı 
değil. Bu, araştırılsın mı araştırılmasın mı? Ta
biî o noktaya geliniz.« 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Aklın, bilginin, gelişmenin kud
retine karşı durmaktır. Dünyanın dönüşüne, 
insanın mutluluğuna ve yücelmesine karşı dur
maktır. 

Arkadaşlar; köleci Devlet şeklinde çalışan 
insanlar köle idiler, feodal devlet şeklinde ça
lışan insanlar kula kuldurlar. Bugün el'an Ana
dolu'da topraksızların toprak ağalarına olduk
ları gibi. Som kapistalist düzende çalışan insan
lar çalıştırılan- tarafından ezilirler. 

BAŞKAN — Sayın Erik; konuşmanızın usu
le aykırı olduğunu zâtıâliniz de kendi vicda
nınızda takdir ediyorsunuz, mutlak. Yani şu 
anda yerlerimizi değiştirsek, ben zâtıâlinizin 
konuşmasını yapsam, bana müdahale edersiniz. 
Ama her nasılsa Başkanın bu hüsnüniyetinden 
istifade etmek suretiyle şunları da söyleyivere-
yim, diyorsunuz. Lütfen onları söylemeyi verin 
efendim. Rica ederim. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Sayın Başkanım, ben oraya ge
leceğim. Yine tekrarlıyorum, katiyen konu dı
şına çıkmış değilim, bunu çok iyi biliyorum, Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim bendeniz konu dışına 
çıktığınızı takdiren ifade etmekteyim. Lütfen 
benim takdirime riayet ediniz. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Komünizm, propagandası mı yapıyor? 

BAŞKAN — Sayın Akay müdâhale etmeyi
niz. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Şimdi, Zonguldak kömür havza
sında arzu edilmiyen birtakım olayların çıkması 
gerçekten istenmiyorsa, işçileri olaylara sürük-
liyen nedenler üzerinde durulur ve bu neden
lere çareler bulunur. 

Biraz kopuk gibi oldu, ancak Başkanın ıs
rarı üzerine söyliyeceklerimin bir kısmını atla
dım, ondan ötürü oldu bu. 

Mesele böyle halledilir, yoksa şu kadar as
ker, bu kadar polis gelsin, sendikalar sulta al
tına alınsın, işçi koğuşlarının etrafına dikenli 
teller çekilsin, duvarlar örüMn, sol düşünce
ler önlensin, işçiler işsizliğe sürüklensin hikâ
yeleri sökmez. Mesele, işçilerin isteklerini kar
şılamakta, haklarını teslim etmektedir. Bu ya
pılırsa ne âlâ, bu yapılmazsa, ne yapılırsa ya
pılsın, hükmü yoktur. Kömür ocaklarında çalış
mak dünyanın en zor işidir. Kömür işçileri ocak
lardan kömürleri koparırken canlarından yon
galar da koparırlar, yani kendilerini harcıya-
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rak çalışırlar. Kaza, hastalık ve ölüm her an 
tepelerine dikili durur. Bunun için dünyanın 
hemen hemen her yerinde kömür işçilerine öde
nen yevmiyeler diğer işçilere kıyasen yüksek
tir. Bizde durum bunun tersinedir. Besleme, ba
rındırma ve koruma şartlarının kötülüğü ya
nında yevmiyeler düşüktür. Münavebeli işçiler 
bir ay çalışıp bir ay çalışmadıkları için elleri
ne geçen yevmiyeler gerçekte yarıya düşer. Top
lu sözleşmeler bir göz boyama oyunudur. Bun
lara çare bulmak işçileri hallerinden hoşnut ha
le getirmek varken sindirerek, korkutarak, göz
dağı vererek işleri bu şekil içinde yürütmeye 
kalkmanın âlemi yoktur. 

Arkadaşlar, çalışan insanların haklarını ver
meden bir memlekette dirlik, düzenlik kurula
maz. Son grev hareketi üzerine, zahiren işçile
re uysal davranıldı, ama el altından yüzlerce iş
çi işten atıldı. Birer, ikişer, üçer, beşer yüzler
ce işçi işten atıldı. Bugün kömür havzasında bir 
kısım A. P. liler bir çeşit hafiye teşkilâtı ku
rarak kendilerinden olmıyan, kendileri gibi dü-
şünmiyen işçilerin işten atılmalarına sebebol-
maktadırlar. işten atılanlar arasında 1.5 senelik, 
20 senelik, 28 senelik işçiler vardır. 

Arkadaşlar, bir insanın işten atılmasını dü
şününüz. 28 senesini o işe vermiş bir insanın 
çevrede yapacak başkaca işi yoktur. Bu, düpe
düz işçinin elinden yaşama hakkını almaktır. 
Sadece işçinin değil tabiî, çoluğunun, çocuğu
nun da.. Bu revayı hak mıdır? Havza'yı yaygın 
bir söylenti sarmıştır; havzada A. P, li olmıya-
na hayat hakkı yok. Bu doğru mudur? Bunun 
somut misalleri ortada işte. Dilimin döndüğün-
ce anlattım. 

Ayrıca bir hususa daha işaret etmek isterim. 
Bilindiği üzere kömür havzası Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına bağlıdır. Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanının partizanlığı da orta
dadır. Son seçimlerde bastığı, gezdiği yerde 
ulu - orta partizanlık yapan, «Bizden olmıyan 
belediye başkanına aman yok.» diyen bir baka
nın yönetiminde olan yerlerde haydi haydi par
tizanlık yapılacağı aşikârdır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Yalan, bu
nun yalan olduğunu isbat edeceğim. Bu yalanı 
uyduran şerefsizdir. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Bunu cümle âlem duydu. Şeref
sizlik lâfını da kullanmayın, iade ederim size. 

BAŞKAN — Sayın Erik, bir kere konu ile 
ilgisi yok. Sayın Erik, bu bahsettiğiniz hulusun 
bu konuyla ilgisi yok. Bu ayrı bir mesele. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Sayın Başkanım, mükemmel bağ
lantısı var bunun. Bu yerin yönetimi Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının elinde. Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının partizan bir kimse 
olduğu da cümle âlem tarafından malûm. Şu 
halde orada da olur. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Kim de
miş? Sen âlem misin? 

BAŞKAN — Efemdim kendi beyanı, müda
hale etmeyin. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) —• Ben o âlemden biriyim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Ha, öte
ki âlemden birisin. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Yok, ben bu âlemdenim, bunu 
iyi (bil. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, Sayın Erik.. 
HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sol 

âlemdensin. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Atın o kafanızdaki saplantıları, 
dünya görecek kimin hangi âlemden olduğunu. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — in
şallah... 

i 

BAŞKAN — Sayın Erik, buyurunuz, devam 
ediniz efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Şimdi, ben duydum bir ses iade 
edeceğim... 

BAŞKAN — Duymadım efendim, inşaallah, 
dedi. 

T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Devamla) — Rezillik etmesinler. 

Bu anlattıklarımın ötesinde başka hususlar 
da var. Bu hususlara şimdilik burada değinmi-
yeceğim. Mesele üzerinde Meclis araştırması 
açılırsa bildiklerimi görevli kılman arkadaşla
rıma nakledeceğim. Bu itibarla memleket ida-
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resine gerekli ciddiyeti kazandırmak için bu pu olumlu oy kullanacaktır. 
konuda Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Saygılarımla. 
Meclis araştırması açılması isteğine T. i. P. Gru- j 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclisin almış olduğu karar gereğince, saat 18 
den itibaren sözlü soruların görüşülmesi gerek
mektedir. Bu sebeple sözlü soruların görüşül
mesine geçiyoruz. 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'İn, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/306) 

BAŞKAN -r- Sayın Uzuner? Buradasınız, Sa
yın Dışişleri Bakanı yoklar. Bu sebeple soru
nun görüşülmesi gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

2.. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Kars hava seferilerinin hangi tarihte bağ
lıyacağına ve hava alanı yapımının hangi yıl 
programına alınacağına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu. ((6/333) 

BAŞKAN — Sayın Şamiloğlu? Yok. Sayın 
Ulaştırma Bakanı, yok. 

Sayın Şamiloğlu, sözlü sorusunun görüşül
düğü iki birleşimde bulunmadığı cihetle sorusu 
düşmüştür. 

5. — Trabzon MilletvekiU Ali Rıza Uzuner'-
in, tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alaınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner,, burada. Sayın 
Tarım Bakanı yoklar. 

Sorunun görüşülmesi gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, Bakanlık Teşkilât kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmalarin hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt? Burada. Sa
yın Köy işleri Bakanı yoklar. 

Sorunun görüşülmesi gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/388) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buradalar. Sa
yın Tarım Bakanı yoklar. 

Sorunun görüşülmesi gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

6. •— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne, gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Buradalar? 
Sayın Tarım Bakanı yoklar. 

Sorunun görüşülmesi gelecek birleşime, bıra
kılmıştır. 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bıdunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu burada. Sayın 
Iç'şleri Bakanı yoklar. 

Sorunun görüşülmesi gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Türkiye'de, dışardan yöneltilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, burada. Sayın 
içişleri Bakanı yoklar. 

Sorunun görüşülmesi gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, bir usulî hata oldu, izin verirse
niz arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir, efendim. 

— 134 — 



M. Meclisi B : 75 12 . 6 . 1968 O : 1 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ben
denizin verdiği bir önerge üzerine Bakan bu
lunmadığı takdirde sözlü sorunun düşmemesi 
hususu karargir oldu ve tatbikat gördü. Bu 
sebepten dolayı Sayın Şamiloğlu arkadaşımı
zın sözlü sorusunun düşmemesi lâzımdır. Keyfi
yeti arz etmeme müsaade ettiğ'niz için teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Evet, bu şekliyle tashih edilecek. Hatırlıyo
rum; vermiş olduğunuz önerge Yüce Meclisçe 
kabul edilmişti. Önerge sahibi burada bulun
madığı sırada şayet Bakan da bulunmamışsa 
sorusu düşme müeyyidesiyle karşı karşıya gel
in yecekti. 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraat i hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (G/434) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, burada. Sayın 
Tarım Bakanı yoklar. Bu sebeple sorunun görü
şülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurııcu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (G/43G) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buradalar. Sa
yın içişleri Bakanı bulunmadıkları cihotle soru
nun görüşülmesi gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurııcu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(G/438) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buradalar. Sa
yın Sanayi Bakanı yoklar. 

Sorunun görüşülmesi gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (G/443) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buradalar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, bura
dalar. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Erzurum'un Aşkale, HasanJkale Tekman'ın 
(Katranlı) Hınıs'ın (Dıvarihüseyin) mmtakalarm-
da petrol emareleri bulunduğu MTA nın jeolo
jik, jeofizik, istikşaf i sondajlariyle anlaşılmak
tadır. Ancak Eski Enerji Bakanı Sayın Meh
met Turgut zamanında istikşâfi etüdlerde has-
seten bu yerlerde kullanılmak üzere Rusya'dan 
ısmarlanan 4 500 metrelik sondaj makinasmın 
bu mmtakalarda kullanılması bahis mevzuu 
mudur? Bahis mevzuu değilse aynı uzunlukta 
başka bir maikina temin edilecek midir? 

Petrol Kanunun 6 ve 121 nci Anayasanın sa
rih hükümleri karşısında da kapalı bölge olan 
Erzurum'da MTA nın gerek Türk ekonomisinde 
merhale yaratacak gerekse, oralarda yaşıyan 
fakir halkın hayat ve yaşama sev"y€İerini yüksel
tecektir. Bu sebeple süratli istikşâfi sondaj yap
tırılmasında ne düşünülmektedir? Açıklanma
sını arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Erzurum Mil
letvekili Sayın Nihat Diler; Erzurum ili çev
resinde petrol emareleri bulunduğundan bahis
le bu konuda yapılması düşünülen hususların 
açıklanmasını 13 . 10 , 1966 tarihli biraz önce 
okunan önergesiyle sormuş bulunmaktadır. 

Yüksek malûmlarınız bulunduğu üzere Er
zurum kapalı bölgelerimizdendir. Kapalı bölge
lerin petrol aramasına açılması hususu Enerji 
Bakanlığında halen etüdedilmektedir. Ümidedi-
yorum ki, kısa bir süre içerisinde bu etütler bi
tecektir. 

Tekman'da bundan bir süre önce, geçen yıl 
petrol emareleri bulunması hasabiyle 2 500 met
re kapasiteli bir sondaj makinasiyle petrol ara
masına girişilmiş bulunmaktadır. Kış sebebiy-
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le faaliyet bir süre durmuş, ancak bundan 
15 - 20 gün kadar önce tekrar bu sondaj ameliye
sine devam edilmeye başlanmıştır. Tekman'da 
şimdiye ka'dar yapılan çalışmalarla petrol emare
lerine raslanmış bulunmaktadır. 2 500 met
reye vasıl olduktan sonra sondaj ameliyesine 
nihayet verilerek testlere başlanacaktır. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından 
yapılmakta bulnan bu sondajda teknisyenlerin 
verdiği bilgiye nazaran Tekman ümitli bir pet
rol sahası olarak ifade edilmektedir. Kesin 
gelişme, netice alınınca Yüce Heyetinize arz 
edilmiş olacaktır. Saygılarımla Sayın Nihat Di-
ler'in sorusuna cevaJben arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın ver
dikleri cevaplarından dolayı kendilerine teşek
kür ederim. 

Erzurum'un Hasarikale, Tekman, Hınıs ve 
Aşkale mıntakalarında petrol emarelerinin mev-
cudolduğunu 1926 senesinden beri bu mmtakala-
ra gelen bu işle ilgili mühendisler keşfetmiş ve 
ıbunun işletilmesinin zaruretini raporlariyle ifa
de etmişlerdi. 

Son olarak 1963 - 1964 yılları sırasında ben
denizin bir sözlü Boru önergem üzerine Eski 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hüdai 
Oral bu mevzu üzerine eğilmiş, Petrol Ka
nunun hükümlerini, Anayasa hükümlerini göz 
önünde tutarak mevcut madenlerin işletilmesi 
yolunda Maden Tetkik Arama Enstitüsü faali
yetlerini teksif ettirmiş, istikşafi etütlerde bu
lunmuş ve netice itibariyle bu mmtakalarda, 
yani Aşkale, Hasankale, Tekman ve Hınıs'ta 
petrol emarelerinin mevcudiyeti tesbit edilmiş
ti. Bunu kuvveden fiile çıkarmak için istikşafi 
mahiyette bir de küçük sondaj makinası gön
dermişti. Ancak Ibu küçük sondaj makinası, 
oranın rakımının yüksek olması dolayısiyle 
sondaj ameliyesinden müsbet netice elde etme
sine imkân bırakmamıştı. Teknisyenler bu mın
taka arazisinin yüksek rakımlı olması dolayı
siyle ancak 4 500 metrelik bir sondaj makinası 
getirilmek suretiyle buradan petrol çıkarılmak 
mümkün olabileceğini ifade etmişlerdi. Bu dü
şünce üzerine Rusya'dan 4 500 metrelik bir son
daj makinasını ithal edip o suretle, buradaki 
petrollerin çıkarılması düşünülmüştü. Fakat 

Rusya'dan bu maksatla getirilen petrol makina
sı maalesef hangi sebepten dolayı başka bir ye
re, işittiğimize göre Darende'ye nakledilmiş, 
dolayısiyle burada % 99 petrolün çıkması muh
temelen ve dolayısiyle millî gelirimizin üzerin
de müsbet tesir bırakacak, her yönden mahru
miyet, mihnet ve meşekkat bölgesi olan bu mın
tıka halkını süratle ekonomik, kültürel ve sos
yal bakımdan kaTkındırabilecek böyle bir im
kândan bu mıntaka mahrum bırakılmıştır. 

Ben esasen sorumda, bu 4 500 metrelik son
daj makinasiyle bu mmtakalarda sondaj yapıl
ması, oraya tahsis edip, orada sondaj ameliyesi 
yapılması gerekirken bu 4 500 metrelik sondaj 
makinasmm başka yere kaydırılmasının sebebi
ni Sayın Bakanın verdiği cevaptan öğreneme
dim. 

ikincisi; 2 500 metrelik sondaj makinası 
temin edilmiş ve hali faaliyettedir diye beyan
da bulundular. Bundan dolayı teşekkür ederim. 
İnşaallah 2 500 metrede netice istihsal edilebi
lir. Fakat teknisyenlerden hususi olarak aldı
ğım malûmata göre buranın rakamı yüksektir, 
2 500 metrelik sondaj makinası ihtiyaca cevap 
veremiyecektir. 

Şimdi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğınca son olarak Roma'ya ve diğer devletlerle 
temas edilip büyük sondaj makinalarınm Türki-
yeye ithal edilmesi bahis mevzuudur. Bu şartlar 
altında yalnız Tekman değil, jeolojik, jeofizik 
ve diğer istikşafi etütler neticesinde Hasanka-
kale'de, Aşkalede, ve Hınıs'ın Divanhüseyin 
köylerinde muazzam miktarda petrolün bulun
duğu ifade edilmiştir, buralarda süratle pet
rolün çıkarılıp memleketin ihtiyacına cevap ve
rebilecek şekilde kullanılması ve bu mıntaka 
halkının da kalkınmasını temin bakımından 
bu devletlerden getirilecek sondaj makinalarmı 
buralara tahsis edecekler midir? Benim esasen 
sözlü sorumun maksadı buna matuftur. Şayet 
bunları Yüce Meclisin huzurunda açıklar ve bu 
yolda bir faaliyetlerini ifade etmiş olurlarsa 
bendeniz minnettar olurum. Yüce Meclisi derin 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Talbiî Kaynak
lar Bakanı, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Efen
dim, Sovyet Rusya'dan ithal edilmiş bulunan 
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4 500 metre kapasiteli sondaj makinası filhal 
Darende'de çalıştırılmaktadır. Sondaj makina-
ları filân yerde çalıştırılmak üzere, yâni Tek
man'da, Erzurum'un şu kazasında çalıştırılmak 
üzere mubayaa edilmemiştir. Böyle bir bilgi 
Bakanlığımızda mevcut değildir. Ancak, mem
leketin genel ihtiyaçları için çeşitli kapasitede 
sondaj makinaları ithal edilmektedir. Resmî bil
gilere göre Tekman bölgesinde 2 000 ilâ 2 500 
metre seviyede petrol bulunması beklendiği ci
hetle, 2 500 metre kapasiteli bir ısondaj ma
kinası mahalline sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Bu da zamanımızda olmuştur. 

Ayrıca Tuzluca'da iki sondaj makinası fil
hal faaliyettedir. Birisinin montajı bugünlerde 
ikmal edilmiştir, diğeri geçen seneden beri ça
lışmaktadır. Böylece kapalı bölgelerde; birisi 
Darende'de, ikisi Tuzluca'da ve birisi de Tek
man'da olmak üzere dört sondaj makinası hali 
faaliyettedir. 

Maruzatımda kapalı bölgelerin petrol arama
larına açılması hususunun etüdedilmekte oldu
ğunu ve kısa bir süre içerisinde, tahmin ediyo-

....>.. 

rum ki, bir ay zarfında bu etüdün ikmal edile
ceğini ifade etmiştim. Türkiye'deki petrol im
kânlarının bir bütün olarak ele alınması, aran
ması, memleketin hizmetine tahsisi ve bu yolla 
bölgelerin kalkındırılması imkânı üzerinde du
rulmakta ve bunun için gerekli bulunan bilcüm
le sondaj makinası ekipmanın Türkiye'ye çe
şitli memlektlerden ithali yoluna tevessül edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşım eğer biraz müsaade 
ederse önümüzdeki zaman içerisinde, birkaç 
ay içerisinde bu kabîl makinaların Türkiye'
nin ihtiyacına yeter seviyede ithal edilmiş ola
cağını ve ümitli bulunan petrol bölgelerindeki 
Erzurum bölgesi buna teknisyenlerimizin ma
lûmatına ve ifadesine göre dâhildir, orada da 
faaliyette olacağını göreceklerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

14 Haziran 1968 Cuma günü saat 15 te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,22 

a < a ı •<«•• 
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Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 1933 tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

. . J " - * K J " - ^ ] D A N A ' - - - • • • • • 

Hasan Aksay 
M. Kemal Çetiaısoy 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif' Atalay 
Süleyman Arif "Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Ali ihsan-Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDTN 
Mustafa Şükrü Koç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : Ü64 

Kabul edenler : 256 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : JH5 

Açık üyelikler .: 1. 

[Kabul edenler] 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
(Mhat Bilgehan 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BlTLtS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Celikbaş ' 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga , 
Nilüfer Giirsoy 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktom 
Ö. Doğan Öztüi'Umen 
Mehmet Turgut 
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ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZİ/t 
Mehmet Salih Baydil 
Ilüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziz oğlu 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Abdüllâtif Ensariıoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nodimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Âdil Sağır,)glu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 

8 — 

Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk 
Aziz, Zeyt inoğhı 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşıt Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
I. Et em Kılıçoğlu 
Ali' Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

ICETi 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
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İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfettin Orhon 
Osman özer 
llhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet AJi Aytag 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şan rloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

î. Hakkı Yılanlıoğlu 
KAYSERİ 

Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüsn 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu * 

, KONYA 
Lütfi Akdoğan 
M. Ziyaeddin Izerdcm 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Himmet Erdoğmu§ 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlr 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

Nahit Yenigehirlioğlu 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytag 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdcmir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Selâhattin Kılıç 
Bahattiın Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Sarag 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzııner 

URFA 
Behico Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 
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SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

[Reddedenler] 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

UŞAK 
Ali Rbza Akbıyıkoğlu 

[Çekinserler] 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya katilmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet 'Topaloğhı (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Muzaffer özdağ 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan. Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Ttirkeş 
Ahmet üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIH 
Sinan Bosna 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Cakıroğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğlu 

BURSA 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan. Tombıış 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüccr 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohağlu (IB§k. V.) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 
Nazmi özioğul 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nuüettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs, 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

Yalıya KanboLat 
İSPARTA 

Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

ISTANBUIı 
Çetin Altan 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferrııh Bozbeyli 
(Başkan) 

Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
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Adil Aydın 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoglu 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasam Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (.13.) 
Hasan Dinçer (13.) 
ihsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Bay kal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermm Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Uyas Knlıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 

M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Hüsamettin Kuran 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur (t. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetincr 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 

Yekûn 1 

»9<İ 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
28 Şubat 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan Tü rk - Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
(îlödemarkasyonu) hakkında Protokol ile bu Protokole ek teknik Protokol ve yeniden işaretleme 
(Rödemarkasyon) işlerinde çalışan personelin Türk - Sovyet hududundan geçiş ve diğer taraf ara
zisinde muvakkat kalış esaslarının, onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
M. Kemal Çotinsoy 
Ali Karcı 
Kem a! Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADİYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan U'ubahşj 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 
Kâzını Ulusoy 

ANKARA 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
Züirtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 201. 

Kabul edenler : 2,10 
Reddedenle r : (i 

Çekinser ler : 5 
Oya katılmıyanlar : 188 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

AYDİN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Fennî tsliımyell 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BlNGÖIı 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
K cim al Dcımir 

BURDUR 
Fethi ÇeiİKbaşj 
Faik Kırbash 

BURSA 
Sadrettiıı Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUH 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydü 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Âdil S ağ ir oğlu 

HUZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Kanaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞLIIİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk. 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
1. Etern Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
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HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Kesat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Ali îhsan Balım 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Sadan Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Bir git 
Ali Esat Bırol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin düven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
İlhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Ayta§ 
Şeref Bafapk 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar tksel 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffet Şaımiloğlu 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Kayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagikı 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memrluh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Ündeı 
FaHh özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MA Ti AT YA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 

Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçeioğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
Fuat Uluç 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Çcbi 
Ekrem Dikmen 
Selâlıattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Bchieo Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mlslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğ'u 
Turgut Niza m oğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırık oğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

KONYA 
Nazif Kumcu 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

[ÇekinserlerJ 

SİİRT 
Adil Yaşa 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya katılrmyanlar] 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
T ahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Murat önder 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdül'bari Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman CBölükbaşı 
Ahmet Dallı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Pafesüt 
îlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Ttirkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hıkkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş. 
Aralan Topçubagı 

Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlıı (Bşk V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
İlhami Ertem (B.) 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken. 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs, 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜSANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

IÇEÜ 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kıhg 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kiirşacl (B.) 
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KARS 
Lâtif Akûzûm 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ -
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğl'u 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Faruk Sükaıı (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
İzzet Oktay (î. ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 

Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gür er 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettîn Duman 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğlu 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

TUK CELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Hüsamettin Koran 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 

Yekûn 1 

mm* 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

75 NıOt BİRLEŞİM 

12 . 6 .1968 Çarşamba 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvefei'li Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Büyük halk 
kütlelerinin sağlığını tehdideden hile ve ihmal
lere kesin olarak son vermek amacı ile alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/24) 

2. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
onman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

4. — Kayseri ^Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kıbrıs hakkımda uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

7. — Konya Milletveikili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 

için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/28) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

9. — Adana Milletveikili Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan alivre alış, - satış yolu ile 
'köylünün soyulmasının nedenlerimi yerinde tes
bit etmek ve (bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için genelken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 inci maddesi (gereğince 
Meclis atnaşjtiTiması yapılmasına ıdair ömengesi 
(10/30) 

10. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
MMî Eğitim ve 'gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı lüe millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk: gençliğine memleket 'hizmet
lerinde yararlı çalışma imikâın ve sıaihalaırı ha-
zırtlanımasınıın ne sumetlle mümikün olabileceğini 
araştırmak ü/zere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/31) 

11. — istanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm, rejim buhranı havasının nedenlerini ve 
durdurulması çarelerini araştırmaya yarayacak 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/28) 

12. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, İç - Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

13. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 



vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Mecllis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(.1.0/33) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali iDemir'in, 'Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları (hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve '2284 sayılı Kanuna ek ikanuın itefelfi.fi ve Tica
ret ve Plân komisyonları raporları ('2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) [Dağtıma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 2. — Türkiye 'Cumhuriyeti Hükümeti ile 
iSovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Anka-
ıra'da imzalanan Türk - 'Sovyet hududunun ye
niden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hakkın
da protokoliyle bu protokole ek teknik proto
kol ve yeniden işaretlenme (Rödemarkasyon) 
işlerinde çalışan personelin Türk - iSovyet hu
dudundan geçiş ve diğer tarat arazisinde' mu
vakkat kalış esaslarının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve İçişleri, 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları rapor
ları, (1/402) (IS. ıSayısı : 702) [Dağıtma tari
hi : 10 . 6 . 1968] 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzıı-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları l ider i 
Başpiskopos Yatkovas'm Şulbat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamilloğ-
hı'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

2 — 
I 4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-

un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
I in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle

kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za-
j man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz

lü sorusu. (6/388) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

8. — Konya Milletvefcili Nazif Kurucu'nun 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan koy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

13. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi banlkaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünlüdüğünc dair Maliye ve 
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İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

15. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Anlkara'nm Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

16. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

17. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
ma! olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

19. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

20. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
ynrt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

22. — Yozgat Milletvekili Nuri Kotlamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl -
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

23. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-

köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

24. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan < 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

26. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

27. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

28. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
mn düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

29. — Aydın Milletvekili Nah it Menteşe'mn, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucıı'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, • 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 
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34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

3'5. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

36. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair imar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

37. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

38. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

40. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

41. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

42. — Bursa Milletvekilli Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyeeeğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma (bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

43. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. ('6/575) 

44. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö-
ğüş'ün Erzurum radyosunun yayma buşlat-ıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

45. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

46. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

47. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti mületv^killleriıııin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanımdan sözlü 
sorusu (6/580) 

48. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihifiıde Bulamık Emniyet Ko-
mıiserliğince bâzı şahııslanjn evlerinin abanması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

49. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

50. — Trabzon Milletvekili Ali Ri'za Uzuncr'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

III 
ÖNCELİKTİR GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNDE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisısleırinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
AT AŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunida verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


