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1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu istan
bul Üyesi Ekrem özden'in, 657 sayılı 
Devlet Memunrları Kanununa ek 819 sa~ 
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Sayfa 
yılı Kanunun 1 nci maddesine ek, Cumhu
riyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç'in, il özel idareleri, bele
diyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar perso
neline avans verilmesi hakkında, Nevşehir 
Milletvekili İbrahim Boz'un, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında, 
Trabzon Milletvekili Ahmet ihsan Bini-
cioğlu ile Denizli Milletvekili Zafer Ni
hat özel'in, özel idare ve belediyelerle Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri memur ve hizmet
lilerine avans suretilye ödeme yapılmasına 
dair, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve iki arakdaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair, Cumhu
riyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin At
maca 'nın, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek 819 sayılı Kanuna yeniden ek 
yapılması hakkında, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hüküm
lerine tabi kuruluşlarda çalışanların aylık 
ve ücretlerine geçici zam uygulanmasına 
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Sayfa 
dair 819 sayılı Kanuna ek, istanbul Millet
vekili Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, 
Mahallî idarelerde ve Kamu iktisadi Te
şebbüslerinde çalışan memur ve hizmet
lilere zam yapılması hakkında, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Emekli, âdi ma
lûl, vazife malûlü, dul ve yetim aylığı alan
lara da geçici zam verilmesini sağlamak 
üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu-

Sayfa 
na bir madde eklenmesine dair ve Balıke
sir Milletvekili Adnan Akın'ın, 29.12.1966 
tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair aknun teklifleri ve içişle
ri, Millî Savunma, Maliye ve Plân komis
yonlarından 4 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Koimsyon raporu (1/508, 2/439, 2/518, 
2/519, 2/250, 2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 
2/628,2/692) (S. Sayısı : 716) 113;143:146 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 647 sa
yılı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

İhtisas komisyonlarına üye seçimleri yapıldı 
ve oyların ayırımından sonra bâzı bağımsız üye
likler dışındaki adayların, gösterildikleri ko
misyonlara seçilmiş oldukları ve 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının tekrar açık oya su
nularak, oyların ayırımı sonunda, kabul edildiği 
bildirildi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ'ın, Hükümetin iç güvenlik işlerinde ihmali, 
yetersizliği ve hatalı davranışları olduğu iddia-

siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması konusu üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

20 .11.1968 Çarşamba günü saat 15,00 te ya
pılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 18,45 te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Atıf Şohoğlu İsmet Kapısız 

Kâtip 
Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/561) (Bütçe Karma Komisyonuna). 

Teklifler 
2. — izmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-

pala'nın TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım 
memurların kıdemlerinin tanınması hakkındaki 
881 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi (2/755) (Maliye, Ulaştırma 
ve Plân komisyonlarına.) 

3. — izmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşının Emekli sandıkları ile ma

luliyet, ihtiyarlık, ve ölüm sigortaları kanunları
na tabi iş yerlerinde geçen hizmetlerin birleşti
rilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bir maddesinin 
lağvı hakkında kanun teklifi (2/756) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına.) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 
4. — Kocaeli Milletvekili İsmail Arar'ın; Ya

sama Meclisleri Dış Münasebetlerinin Düzenlen
mesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 5 nci maddelerine birer 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/565) 
(Anayasa Komisyonuna.) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu. 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Mehmet G-öbekli (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 6 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Muhterem Milletvekillerinin beyaz 
düğmelere basmalarını istirham edeceğim. 

1. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
647 numaralı sözlü sorusunun yazılı soruya çev
rilmesine dair önergesi. (6/647) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
16 . 11 . 1968 tarihinde Tarım Bakanından 

cevaplandırılmasını istediğim ve aşağıda tekrar
ladığım sözlü soruma bugüne kadar sıra gelme
miş olduğundan, bu sözlü sorumun yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delâletlerimizi say
gılarımla rica ederim. 

Sinop Milletvekili 
Niyazi Özgüç 

Yazıh soru 
1. — Ayancık'ta kurulması lüzumlu görü

len ve 1964 programına ithal edilmiş olan Yon
ga Levha Fabrikasının inşaatına ne zaman baş
lanacaktır? 

2. — Bugüne kadar gecikmesinin sebepleri 
nelerdir? 

3. — Bu fabrikanın inşası maksadiyle Ceviz
lik denilen köyün arazisinden istimlâk edilen 
mahalde mi, yoksa Zıngal Kereste Fabrikası te
sislerini güçlükle ihtiva eden dar sahada mı ku
rulacaktır? 

4. — Ayancık ve Türkeli orman köylerinin 
kalkındırılması maksadiyle 1964 senesinde bu 
ilçe köyleri pilot bölge olarak seçilmişti. Bu ça
lışmalar ne safhadadır? 

BAŞKAN — Sayın Niyazi özgüç sözlü so
rusunun yazılı soruya çevrilmesini istemektedir. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalış

malara başlıyoruz. 

Meclis gündemine alındığı için bu hususu tas
vibinizle halledeceğiz. Okunan önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Komisyonlara üye seçimi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, jşamdi 
daimi komisyonlara üye seçimi yapılacaktır. 
Listeler bastırılmış ve sayın üyelere dağıtılmak 
üzeredir. Bağımsız üyelerin kendilerinin aday
lıklarını koymaları gerektiğinden, şimdiye ka
dar Başkanlığımıza adaylık için müracaat eden 
üyeler listeye dâhil edilmiştir. Yeni talepte bu
lunacak başka bağımsız üye arkadaşlar j varsa 
isimlerini ve istedikleri komisyonları jûtfen 
Başkanlığımıza bildirirlerse Genel Kurula arz 
edilecektir. 

Dağıtılan listelerde Dışişleri Komisyonuna, 
Millî Savunma Komisyonuna vte Plân Komisyo
nuna üçer bağımsız üye adaylıklarını kpymuş-
lardır. Bu komisyonlarda bağımsızlara düsen 
üye sayısı bir tane olduğundan sayın üyelerin 
oylarını kullanırken üçer isimden ikisini silip 
bir ismi bırakmaları gerekmektedir. 

Dilekçe Komisyonu için Millet Partisi ve 
Türkiye İşçi Partisi, Gümrük ve Tekel Komis
yonu için Millet Partisi, Sayıtşay Komfsyionu 
için Millet Partisi, Turizm ve Tanıtma Koalisyo
nu için Yeni Türkiye Partisi ve Ulaştırajıa Ko
misyonu için Millet Partisi aday göstermemiş
lerdir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 111 — 
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Sayın Ahmet Tahtakılıç, Dışişleri Komisyo
nu adaylığından vazgeçtiği için, listeye dâhil 
edilmemiştir. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon KaraMsar) — 
Millî Savunma Komisyonu üyeliği adaylığından 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ Millî 
Savunma Komisyonu üyeliği adaylığından vaz
geçtiğini beyan etmişlerdir. 

Sayın Yaşar Akal Çalışma Komisyonu üye
liği adaylığından istifa ettiğini bir önerge ile 
bildirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, seçimlere geçtiğimiz 
şu sırada önce müsaade buyurulursa beşer üye
den mürekkep beş ayrı tasnif komisyonu seçe
lim. Bu hususu tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci Tasnif Komisyonu; Adalet, Anayasa, 
Bayındırlık, Çalışma, Dışişleri, 

İkinci Tasnif Komisyonu: Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Gümrük ve Tekel, tçişleri, imar ve 
İskân, Köy İşleri, 

Üçüncü Tasnif Komisyonu: Maliye, Meclis 
Hesaplarını inceleme, Millî Eğitim, Millî Savun
ma, Plân, 

Dördüncü Tasnif Komisyonu: Sağlık ve Sos
yal, Sanayi, (Sayıştay, Tarım, Ticaret, 

Beşinci Tasnif Komisyonu: Turizm ve Ta
nıtma, Ulaştırma, Dilekçe, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri, Meclis Kitaplığı komisyonlarının tas
nif işlerini yapacaklardır. 

Şimdi birinci Tasnif Komisyonu için beş üye
nin aidini çekmek suretiyle tesibit ediyoruz. 

Hüsamettin Gümüşpala (İzmir) ? Yok. 
Mehmet Ersoy (Kütahya) ? Burada. 
Kemal Satır (Elâzığ) ? Yok. 
Arif Hikmet Güner (Kırklareli)? Yok. 
Enver Kaplan (Maraş) ? Yok. 
Sabit Osman Avcı (Artvin)? Burada. 
Çetin Altan (İstanbul) ? Yok. 
Ferda Güley (Ordu) ? Buradalar. 
Süleyman ünlü (Gaziantep) ? Yok. 
Nevzat Şener (Amasya) ? Burada. 
ibrahim Aysoy (Mardin) ? Yok. 
Enver Güreli (Balıkesir) ? Yok. 
Lütfi Akdoğan (Konya) ? Yok. 
Hasan Lâtif Sanyüce (Corum)? Buradalar. 
Birinci Tasnif Komisyonuna Hasan Lâtif 

Sanyüce, Nevzat Şener, Ferda Güley, Sabit Os
man Avcı ve Mdhmet Ersoy seçilmişlerdir. 

19 . 11 . 1968 O : 1 

İkinci Tasnif Komisyonunun ad çekimini ya
pıyorum. 

Himmet Erdoğmuş (Kütahya) ? Yok. 
Neriman Ağaoğlu (Manisa)? Buradalar. 
Sevinç Düşünsel (Kars) ? Yok. 
Hayrettin Uysal (Sakarya) ? Yok. 
Sinan Bosna (Aydın) ? Yok. 
Lebit Yurdoğlu (izmir)? Buradalar. 
Mahmut Bozdoğan (Adana)? Buradalar. 
ismail Selçuk Çakıroğlu (Bilecik)? Yok. 
Hasan Özcan (Bolu)? Yok. 
Baihri Yazır (Bursa) ? Yok. 
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır)? Yok. 
Cemal Külahlı (Bursa)? Buradalar. 
Hasan Fehmi Boztepe (Antalya)? Burada

lar. 
ikinci Tasnif Komisyonuna Hasan Fehmi 

Boztepe, Cemal Külâhlı, Lebit Yurdoğlu, Mah
mut Bozdoğan ve Neriman Ağaoğlu seçilmişler
dir. 

Üçüncü Tasnif Komisyonunun ad çekimini 
yapıyorum. 

Hüseyin Yılmaz (Gaziantep)? Buradalar. 
Sabri özcan San (Gümüşane)? Buradalar 
Ömer Usta (Trabzon) ? Yok. 
Osman Zeki Oktay (Kastamonu)? Burada

lar. 
İhsan Kabadayı (Konya) ? Yok. 
Kemalî Bayazıt (Maraş) ? Yok. 
Enver Turgut (izmir) ? Yok. 
Salih Ekmel Çetiner (Zonguldak) ? Yok. 
Hüseyin Yaycıoğlu (Maraş)? Buradalar. 
İbrahim öktem (Bursa) ? Yok. 
Ali Karahan (Hakkâri) ? Yok. 
Necmettin Cevheri (Urfa) ? Yok. 
ilyas Seçkin (Ankara) ? Yok. 
Bülent Ecevit (Zonguldak) ? Yok. 
SelâhattinKılıç (Samsun)? Yok. 
Sadi Binay (Bilecik) ? Yok. 
Muammer Erten (Manisa) ? Yok. 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak)? Buradalar. 
Üçüncü Tasnif Komisyonu; Ali Rıza Akbı

yıkoğlu, Hüseyin Yaycıoğlu, Hüseyin Yılmaz. 
Sabri özcan San, Osman Zeki Oktay'dan teşek
kül etmiştir. 

Dördüncü Tasnif Komisyonunu tesbit ediyo
ruz. 

Zafer Nihat özel (Denizli)? Buradalar . 
Turhan Dilligil (Adana) ? Yok, 
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Mehmet Altınsoy (Niğde) ? Yok. 
Mustafa Rona (Artvin) ?... Yok. 
Halil Balkıs (Urfa)?... Buradalar. 
İsmet İnönü (Malatya)?... Yok. 
Türkân Seçkin (Edirne) ?... Yok. 
İhsan Ataöv (Antalya)?... Buradalar. 
Kasım önadım (Bursa)?... Buradalar. 
Hüseyin Ataman (İstanbul)?... Yok. 
Adnan Akaroa (Muğla) ?... Yok. 
ıSait ıSına Yücesoy (Konya)?... Yok. 
Ata Bodur (Ordu) ?... Yok. 
Ahmet Can Bilgin (Kütahya)?... Buradalar. 
Efendim, dördüncü Tasnif Komisyonu; Ah

met Can Bilgin, Kasım önadım, İhsan Ataöv, 

Halil Balkıs ve Zafer Nihat özel'den teşekkül 
etmiştir. 

Beşinci Tasnif Komisyonu için ad. çelplyo-
rum: 

Ali Karcı (Adana) ?... Yok. 
Hilmi İncesulu (Çorum) ?... Yok. 
Hayri Başar (Eskişehir)?... Buradalar. | 

Seyfi Sadi Pencap (Muğla)?... Buradalar. 
Kevni Nedimoğlu (Elazığ) ?... Buradalar 
Reşat özarda (Aydın)?... Buradalar. 
Kemal Şensoy (Ordu)?... Buradalar. 
Beşinci Tansif Komisyonu da Kemal Şensoy, 

Reşat özarda, Kevni Nedimoğlu, Seyfi Sadi 
Pencap ve Hayri Başar'dan teşekkül etmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Ka
nunda değişiklik ypaümasına dair kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na ek 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ek, 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç'ın, İl özel idareleri, belediyeler ve 
bunlara bağlı kuruluşlar personeline avans veril-
mesi hakkında, Nevşehir Milletvekili İbrahim 
Boz'un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ek 819 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında, Trabzon Milletvekili Ahmet İhsan 
Binicioğlu ile Denizli Milletvekili Zafer Nihat 
özei'in, Özel idare ve belediyelerle Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri memur ve hzimetlilerine avans 
suretiyle ödeme yapılmasına dair, Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair, Cumhu
riyet Senatosu Denizli Üyesi, Hüseyin Atmaca'-
nm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
819 sayılı Kanuna yeniden ek yapılması hakkın
da, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3659 
sayılı Kanun hükümlerine tabi kuruluşlarda ça
lışanların aylık ve ücretlerine geçici zam, uygu
lanmasına dair 819 sayılı Kanuna ek, İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, Ma
hallî idarelerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerin
de çalışan memur ve hizmetlilere zam yapılması 
hakkında, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Emekli âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim ay
lığı alanlara da geçici zam verilmesini sağlamak 

üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa bir 
madde eklenmesine dair ve Balıkesir Milletveki
li Adnan Akın'ın, 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/508, 2/439, 2/518, 
2/519, 2/250, 2/543, 2/544,2/611, 2/613, 2/628, 
2/692) (S. Sayısı : 716) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 819 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının müzakeresi bitmişti, fakat 
açık oylama neticesini alamamıştık. Bunu da, 
bu komisyon seçimleri ile birlikte yapma husu
sunu tasvibinize arz ediyorum. Kaibul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buna aidolan sepet en sona konmuştur. 
Şimdi, seçimlere ve açık oya hanei ilden 

başhyaoagımızı tesbit için kur'a çekiyorum: 
Muğla. 

Muğla'dan başlıyoruz. 

(Muğla seçim çevresinden başlanarak, ad 
okunmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan milletveki
li arkadaşımız var mı?.. Lütfen acele etsinler. 

Tasnif komisyonları lütfen salonun arka sı
ralarında kendilerine ayrılan yerlerini alsınlar. 

Tasnif komisyonlarını tekrar okuyorum 

Bir Numaralı Komisyon : Mehmet Eijsoy, 
Sabit Osman Avcı. Ferda Güleyj Nevzat Şçner, 
Hasan Lâtif Sanyüce. 

— 113 — 
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İki Numaralı Komisyon : Neriman Ağaoğlu, 
Lebit Yurdbğlu, Mahmut Bozdoğan, Cemal 
Külâhlı, Hasan, Fehmi Boztepe. 

Üç Numaralı Komisyon : Hüseyin Yılmaz, 
ıSabri özcan San, Osman Zeki Oktay, Hüse
yin Yaycıoğlu, Ali Rıza Akbıyıkoğlu. 

Dört Numaralı Komisyon : Zafer Nihat özel, 
Halil Balkıs, İhsan Ataöv, Kasım önadım, Ah
met Can Bilgin. 

Beş Numaralı Komisyon : Hayri Başaır, Seyfi 
Sadi Pencap, Kevni Nedimoğlu, Reşat ozanla, 
Kemal Şensoy. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız kaldı mı?., 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Lütfen sepetleri komisyonlara tevdi edin. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tasnifi 
tamamlanan komisyonların seçimlerinin netice
sini aldıkça peyderpey okuyacağız. 

Adalet Komisyonu seçimi sonuçlanmıştır. 
Kâtip arkadaşım, önce mazbatayı, sonra da bu 
komisyona gösterilen adayların aldıkları oyları 
sırasiyle okuyacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Komisyonu üyelikleri için yapılan se
cime (274) üye katılmış ve neticede ilişik üste
de isimleri bulunan üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

üye 
Amasya 

Üye 
Artvin 

Nevzat Şener Sabit Osman Avcı 
üye 
Çorum 

Üye 
Ordu 

H. Lâtif îSarıyüce Ferda Güley 
Üye 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Adalet Komisyonu 
A.P. (14) 

(25) 

Kemal Çetinsoy (Adana) 
Kevni Nedimoğlu (Elâzığ) 
Mazhar Arıkan (İçel) 
İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul) 
Abbas Ali Çetin (Kars) 
Sabri Keskin (Kastamonu) 
Mehmet Atagün (Kırklareli) 
Esat Kemal, Aybar (Mardin) 

274 
273 
274 
274 
272 
273 
274 
272 

Yaşar Arı,baş (Niğde) 
Kemal Şensoy (Ordu) 
Osman Şahinoğlu (Samsun) 
Hüseyin Hüsnü Oran (Siirt) 
Osman Hacıbaloğlu (Tokat) 
İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) 

C.H.P. (5) 
Murat öner (A. Karahisar) 
Fevzi Kalfagil (Diyarbakır) 
Âdil Sağıroğlu (Erzincan) 
Nasuh Nazif Arslan (Sivas) 
Fethi Alacalı (Tokat) 

G.P. (2) 
Mustafa Uyar (İzmir) 
M. Salih Yıldız (Van) 

M.P. (1) 
Ahmet Bilgin (Edirne) 

T.I.P. (1) 
Yunus Koçak (Konya) 

Y.T.P. (1) 
AM Karahan (Hakkâri) 

BAĞIMSIZ (1) 
Reşat özarda (Aydın) 

274 
274 
273 
274 
273 
271 

271 
271 
273 
272 
272 

274 
274 

274 

267 

271 

273 
BAŞKAN — Adalet Komisyonuna aday gös

terilen arkadaşların, aldıkları oylara göre, hepsi 
bu Komisyona seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. 

Şimdi, Anayasa Komisyonuna aidolan maz
batayı ve adayların aldıkları oy miktarını okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Komisyonu üyelikleri için yapılan 

seçime (271) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri yazılı olan üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Üye 
Ordu 

Ferda Güley 

Üye 
Artvin 

Sabit Osman Avcı 
Üye 

Amasya 
Nevzat Şener 

Üye 
Çorum 

H. Lâtif Sarıyüce 

Anayasa Komisyonu (25) 
A.P. (14) 

Ali Bozdoğanoğlu (Adana) 
Nevzat Şener (Amasya) 

270 
271 
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Kemal Bağcıoğlu (Ankara) 268 
îhsan Tombuş (Çorum) 272 
Fuat Avcı (Denizli) 272 
Ahmet Mustafaoğlu (Erzurum) 272 
İsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum) 272 
AbdurraJhman Şeref Lâç (istanbul) 262 
Şükrü Akkan (tzmir) 271 
Cengiz Ekinci (Kars) 269 
Mehmet Ziyaeddin îzerdem (Konya) 271 
Tevfik Koraltan (Sivas) 271 
Abdülhaüm Araş (Siirt) 270 
Ata Bodur (Ordu) 269 

C.H.P. (5) 
Ali Oüceoğlu (Giresun) 271 
Nermin Neftçi (Muş) 266 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu (Nevşehir) 267 
N. Nazif Arslan (Sivas) 269 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak) 269 

G.P. (2) 
Emin Paksüt (Ankara) 271 
A. Coşkun Kırca (İstanbul) 272 

M.P. (1) 
Ahmet Bilgin (Edirne) 272 

T.I.P. (1) 
Cemal Hakkı Selek (İzmir) 260 

Y.T.P. (1) 
Süleyman Arif Emre (Adıyaman) 272 

BAĞIMSIZ (1) 
Reşat Özarda (Aydın) 270 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonuna aday 
gösterilen ve okunan oyları alan arkadaşlar bu 
Komisyona seçilmişlerdir. Başarılar dileriz. 

Çalışma Komisyonuna aidolan mazbatayı ve 
adayların aldıkları oyları okutuyorum : 

Yüksek Bşka/nlığa 
Çalışma Komisyonu üyelikleri için yapılan 

seçime (277) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri bulunan üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Amasya 
Nevzat Şener 

Üye 
Çorum 

H. Lâtif Sarıyüce 

Üye 
Artvin 

Sabit Osman Avcı 
Üye 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

üye 
Ordu 

Ferda Güley 

Çalışma Komisyonu 
A.P. (14) 

(25) 

M. Arif Atalay (Adıyaman) 
Şevki Güler (A. Karahisar) 
Ali İhsan Ulubahşi (A. Karahisar) 
Nevzat Güngör (Ağrı) 
Hasan Türkay (Ankara) 
Kasım önadım (Bursa) 
Abdullah Çilli (Hatay) 
Mustafa Ertuğrul (İstanbul) 
Osman Nuri Ulusay (İstanbul) 
Kaya özdemir (İstanbul) 
Hüsamettin Gümüşpala (İzmir) 
Muzaffer Döşemeci (tzmir) 
Enver Turgut (İzmir) 
Fevzi Fırat (Zonguldak) 

C.H.P. (5) 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 
M. Kemal Yılmaz (Aydın) 
Yaşar Akal (Samsun) 
Hasan Ünlü (Tunceli) 

G.P. (2) 
Adnan Şenyurt (Erzurum) 
Vefa Tanır (Konya) 

M.P. (1) 
Hüseyin Ataman (İstanbul) 

T.I.P. (1) 
Rıza Kuas (Ankara) 

Y.T.P. (1) 
Sevinç Düşünsel (Kars) 

BAĞIMSIZLAR 

M. Ali Arsan (Çankırı) 
Ahmet Tahtakılıç (İstanbul) 

(2) 

277 
276 
275 
277 
276 
275 
276 
277 
277 
276 
276 
277 
276 
276 

273 
275 
274 
272 
275 

277 
277 

277 

272 

277 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu adayları 
arasında bağımsızlar hariç diğer adaylar al
dıkları oylarla seçilmişlerdir. Bağımsızlar için 
ayrıca seçim yapılacaktır. 

Bayındırlık Komisyonunun tutanağı ile al
dıkları oyları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bayındırlık Komisyonu üyelikleri için ya
pılan seçime (275) üye katılmış ve neticede 
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ilişik listede isimleri bulunan üyeler hizaların
da gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 

H 

Üye 
Amasya 

Üye 
Artvin 

Nevzat Şener Sabit Osman Avcı 
Üye 

Çorum 
. Lâtif Sarıyüce 

Üye 
Kütahya 

Üye 
Ordu 

Ferda Güley 

Mehmet Ersoy 

Bayındırlık Komisyonu (20) 
Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 
Ahmet Torgay (Antalya) 
Mustafa Rona (Artvin) 
Cevdet Geboloğlu (Bitlis) 
Ali Köymen (Giresun) 
Veysi KaJdıöğlu (Maraş) 
İbrahim Boz (Nevşehir) 
Bahattin Uzunoğlu (Samsun) 
Gıyasettin Duman (Sivas) 
Ahmet Cebi (Trabzon) 
Cahit Karakaş (Zonguldak) 

C. H. P. (4) 
Metin Cizreli (Diyarbakır) 
C. Sadık Kutlay (îçel) 
Âdil Toközlü (Kastamonu) 
Arif Hikmet Onat (Ordu) 

G. P. (1) 
Ahmet Demiray (Amasya) 

M. P. (1) 
Hüseyin Yaycıoğolu (Maraş) 

T. t P. (1) 
Şaban Erik (Malatya) 

Y. T. P. (1) 
Süleyman Arif Emre (Adıyaman) 

BAĞIMSIZ (1) 
M. Ali Atsan (Çankırı) 
Ekmel Çetiner (Zonguldak) 

271 
275 
275 
275 
275 
275 
274 
274 
274 
270 
275 

273 
273 
274 
274 

273 

275 

268 

275 

2 
1 

BAŞKAN — Efendim, Bayındırlık Komis
yonunda da bağımsız adayların dışındaki di
ğer adaylar aldıkları oya göre bu komisyona 
seçilmişlerdir. Bağımsızlar için ayrıca seçim 
yapılacaktır. 

Sayıştay Komisyonunun tutanağını ve aday
ların aldıkları oyları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Komisyonu üyelikleri için yapı

lan seçime (273) üye katılmış ve neticede ili
şik listede isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Üye 
Denizli 

Z. Nihat özel 
Üye 

Antalya 
îhsan Ataöv 

Üye 
Urfa 

Halil Balkıs 
Üye 

Bursa 
Kasım önadım 

Üye 
Kütahya 

Ahmet Can Bilgin 

(20) ıSayıştay Komisyonu 
A. P. (11) 

Ali îhsan Ulubahşi (Afyon K.) 
ismail Hakkı Boyacıoğlu (Burdur) 
Zafer Nihat özel (Denizli) 
Nihat Pasinli (Erzurum) 
İsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum) 
Abdullah Çilli (Hatay) 
Celâl Kılıç (İçel) 
Orhan Seyfi Orhon (istanbul) 
Celâl Nuri Koç (Kars) 
ismail Hakkı Yıldırım (Kütahya) 
Mustafa Kaptan (Sinop) 

C. H. P. (4) 
Feyzi Kalfagil (Diyarbakır) 
Adil Toközlü (Kastamonu) 
Ferda Güley (Ordu) 
Hasan ünlü (Tunceli) 

G. P. 
Mahmut Çetin (Urfa) 

M. P. 

(1) 

(1) 

T. i. P. (1) 
Çetin Altan (istanbul) 

Y. T. P. (1) 
Misbah Ongan (Siirt) 

BAĞIMSIZ (1) 
M. Ali Arsan (Çankırı) 
Fennî islimyeli (Balıkesir) 

273 
273 
273 
272 
272 
272 
272 
270 
270 
271 
269 

270 
272 
267 
271 

272 

263 

273 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonunla, bağım
sızlar hariç, diğer adaylar aldıkları oylara gö
re seçilmişlerdir. 

Bağımsızlar için yeniden seçim yapılacak
tır. 

- 116 



M. Meclisi B : 6 İ9 . 11 . 1968 O : İ 

Maliye Komisyonunun tutanağını ve adayla
rın aldığı oyları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime 257 üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri bulunan üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Gaziantep 
Hüseyin Yılmaz 

tiye * 
Kastamonu 

Osman Zeki Oktay 

üye 
Gümüşhane 

Sabri özoan San 
Üye 

Maraş 
Hüseyin Yaycıoğlu 

Üye 
Uşak 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Maliye Komisyonu 
A. P. (11) 

(20) 

Ahmet Dallı (Ankara) 
Nahit Menteşe (Aydın) 
ismet Sezgin (Aydın) 
Adnan Akın (Balıkesir) 
Mehmet Emin Gündoğdu (Bingöl) 
Faik Kırbaşlı (Burdur) 
Tahir Akman (Çankırı) 
Talât Köseoğlu (Hatay) 
Mekki Keskin (Konya) 
Mithat Dülge (Manisa) 
ilhan Tekinalp (Muğla) 

C. H. P. (4) 
Nejdet Yüoer (Çorum) 
Gıyasettin Karaca (Erzurum) 
Şevket Adalan (İzmir) 
Vefik Pirinçcioğlu (Maraş) 

G. P. (1) 
Hilmi incesulu (Çorum) 

M. P. (1) 
Hasan özcan (Bolu) 

T. 1. P. (1) 
Behice Boran (Urfa) 

Y. T. P. (1) 
Recai İskenderoğlu (Diyarbakır) 

BAĞIMSIZ 
M. Ali Arsan (Çankırı) 
Fennî İslimyeli (Balıkesir) 

(1) 

255 
255 
253 
255 
255 
255 
255 
253 
253 
253 
255 

252 
257 
252 
252 

257 

256 

243 

256 

1 
1 

BAŞKAN — Maliye Komisyonuna da ; ba
ğımsız adaylar hariç, diğer adaylar seçilmiş
lerdir. 

Bağımsızlar için ayrıca seçim yapılacaktır. 
Ulaştırma Komisyonunun seçimine ait tuta

nağı ve adayların aldığı oyları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırma komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (272) üye katılmış ve neticede ilişik 
listede isimleri bulunan üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Eskişehir 
Hayri Başar 

Üye 
Elâzığ 

Kevni Nedimoğlu 

üye 
Muğla 

Seyfi S. Pencap 
Üye 

Aydın 
Reşat özarda 

Üye 
Ordu 

Kemal Şensoy 

Ulaştırma Komisyonu 
A. P. (11) 

İhsan Ataöv (Antalya) 
Sadi Binay (Bilecik) 
Halil İbrahim Cop (Bolu) 
Samet Güldoğan (Elâzığ) 
Hüsamettin Gümüşpala (İzmir) 
Osman Zeki Efeoğlu (İzmir) 
Atıf Hacıpaşaoğlu (Kayseri) 
Arif Hikmet Güner (Kırklareli) 
M. Orhan Türkkan (Kırklareli) 
Şevket Ustaoğlu (Kocaeli) 
Kâmil Özsarıyıldız (Muş) 

C. H. P. (4) 
Sadrettin Çanga (Bursa) 
Âdil Sağıroğlu (Erzincan) 
Hüsnü Özkan (Hatay) 
Cengiz Nayman (Kayseri) 

G. P. (1) 
Dursun Akçaoğlu (Çankırı) 

M. P. (1) 
T. 1. P. (1) 

Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) 
Y. T. P. (1) 

Kasım Küfrevi (Ağrı) 

(20) 

270 
271 
272 
271 
272 
270 
271 
272 
272 
272 
272 

268 
271 
270 
268 

272 

262 

272 
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" Bağımsız (1) 
BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonuna isim

leri okunan arkadaşlann hepsi seçilmişlerdir. 
Başarılar dilerim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu seçiminin tutana
ğı ile seçilen arkadaşların aldıkları oyları oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçe ve Plân Komisyonu üyelikleri için ya
pılan seçime (277) üye katılmış ve neticede ili
şik listede isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Gaziantep 
Hüseyin Yılmaz 

Üye 
Kastamonu 

O. Zeki Oktay 

Üye 
Gümüşane 

Sabri özcan San 
Üye 
Maraş 

Hüseyin Yaycıoğlu 
Üye 
Uşak 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Bütçe Ve Plân Komisyonu 
A. P. (21) 

Orhan Eren (Ankara) 
Hasan Fehmi Bozteps (Antalya) 
Arslan Topçulbaşı (Çorum) 
Cevat Önder (Erzurum) 
Mehmet ismet Angı (Eskişehir) 
Sabri Özcan San (Gümüşane) 
Muhiddin Güven (İstanbul) 
Nuri Eroğan (İstanbul) 
İhsan Gürsan (İzmir) 
Feyyaz Koksal (Kayseri) 
Mehmet Necati Kalaycıoğlu (Konya) 
Mesut Erez (Kütahya) 
Önol Sakar (Manisa) 
Haydar Özalp (Niğde) 
Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) 
Erol Yılmas: Akçal (Rize) 
Ali Fuat Alişan (Samsun) 
Sâlâhattin Kılıç (Samsun) 
Ekrem Dikmen (Trabzon) 
Orhan Dengiz (Uşak) 
Kemal Doğan Sungun (Zonguldak) 

C. H. P. (7) 
Kemal Demir (Bolu) 
Şefik înan (Çanakkale) 

(35) 

275 
272 
272 
275 
275 
274 
275 
276 
277 
273 
276 
276 
276 
275 
271 
276 
276 
274 
274 
275 
276 

276 
276 

Kudret Bosuter (Giresun) 
Lebit Yurdoğlu (izmir) 
Kâmran Evliyaoğlu (Samsun) 
Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) 
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) 

G. P. (3) 
Süreyya Koç (Balıkesir) 
Turan Şahin (Muğla) 
Ruhi Soy er (Niğde) 

M. P. (1) 
Hilmi işgüzar (Sinop) 

T. I. P. (1) 
Sadun Aren (istanbul) 

Y. T. P. (1) 
Ekrem Alican (Sakarya) 

BAĞIMSIZ (1) 
Mehmet Ali Arsan (Çankırı) 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu) 
Fennî Islimyeli (Balıkesir) 

273 
274 
273 
274 
275 

275 
277 
276 

277 

265 

277 

205 
208 
245 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonuna 
parti gruplarının gösterdiği adaylar hizaların
da gösterilen oylara göre tamamı seçilmişlerdir. 

Bağımsız olarak gösterilen üç adaydan yal
nız Fennî Islimyeli seçilmiştir. Zaten yalnız bir 
kişi seçilecekti. 

Kitaplık Komisyonu tutanağı ile seçimlerinin 
neticesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kitaplık Komisyonu üyelikleri için yapılan 

seçime (268) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri bulunan üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Ars olunur. 
Üye 

Eskişehir 
Hayri Başar 

Üye 
Elâzığ 

Kevni Nedimoğlu 
Üye 
Ordu 

Kemal Şensoy 
Kitaplık Komisyonu 

A. P. (3) 
Ali Rıza Çetiner (Ankara) 
Settar tksel (izmir) 
Feridun Cemal Erkin (Ordu) 

O. H. P. (1) 
Muzaffer Karan (Denizli) 

Üye 
Muğla 

Sevfi Sadi Pencap 
Üye 

Aydın 
Reşat özarda 

(4) 
268 
268 
268 

268 
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BAŞKAN — İsmi okunan arkadaşların tü
mü Kitaplık Komisyonuna seçilmişlerdir. 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu tutanağı ile 
seçilen arkadaşların aldıkları oyları okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime (275) üye katılmış ve neti
cede ilişik listede isimleri bulunan üyeler hiza
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Eskişehir 
Hayri Başar 

Üye 
Elâzığ 

Kevni Nedimoğlu 

Üye 
Muğla 

Sevfi Sadi Pencat) 
Üye 

Aydın 
Reşat özarda 

Üye 
Ordu 

Kemal Şensoy 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu (25) 
(A. P. (14) 

Osman Attilâ (Afyon K.) 274 
Cihat Turgut (Balıkesir) 275 
Ahmet Çakmak (Bolu) 275 
Hami Tezkan '(Bolu) 275 
Ömer Öztürkmen (Bursa) 274 
Muammer Baykan (Çanakkale) 274 
Ömer Eken (Elâzığ) 274 
Tekin Erer (İstanbul) 274 
Osman Zeki Efeoğlu (İzmir) 274 
Lâtif Aküzüm (Kars) 274 
Süreyya Sofuoğlu (Kocaeli) 275 
Muammer Dirik (Manisa) 273 
Kemal Aytaç (Muş) 275 
Neşet Tanndağ (Yozgat) 274 

C. H. P. (5) 
Mahmut Bozdoğan (Adana) 272 
Sadrettin Çanga (Bursa) 273 
Cihad Baban (Çanakkale) 274 
Nazmi Oğuz (Mardin) 273 
Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) 271 

G. P. (2) 
Bekir Tünay (Adana) 274 
Bahri Yazır (Bursa) 274 

M. P. (1) 
Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir) 274 

T. î. P. (1) 
Cemal Hakkı Selek (İzmir) 

Y. T. P. 

BAĞIMSIZ (1) 
Turhan Dilligil (Adana) 

266 

270 
BAŞKAN — İsmi okunan arkadaşların ta

mamı Turizm ve Tanıtma Komisyonuna seçil
mişlerdir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu tu
tanağı ile seçilen arkadaşların aldıkları oyları 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu için 
yapılan seçime (270) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Eskişehir 
Hayri Başar 

Üye 
Elâzığ 

Kevni Nedimoğlu 

Üye 
Muğla 

Seyfi Sadi Pencat) 
Üye 

Aydın 
Re^at Özarda 

Üye 
Ordu 

Kemal Şensoy 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Komisyonu (85) 

A. P. (20) 
Sinan Bosna (Aydın) 
Naibit Menlteşe (Aydın) 
İsmet Sezgin (Aydın) 
Adnan Akın. (Balıkesir) 
Cemal Külâhlı (Bursa) 
Faik Kırbaşlı (Bundur) 
Zafer Nihait Özel (Denizli) 
Salbalbiatltin Savacı (GKknüşane) 
Aydın Yalçın (İstanbul) 
Abbas Ali Çetin (Kars) 
SeJdat Akay (Kocaeli) 
Mithat Dülge (Manisa) 
NaMt Yenişelhirlioğlu (Manisa) 
Nuri Bayar (Sakarya) 
Cevad Odyakmaz (Sivas) 
Grüîtekin Sakarya (Sivas) 
Abdülhalim Araş (Siirt) 
Mithat Ş. Çavdaroğlu (Toka/t) 

270 
269 
İ267 
i 270 
1269 
269 
269 
269 
266 
267 
268 
266 
270 
266 
270 
270 
268 
270 
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Halil Başol (Tekirdağ) 
Kemal Aral (Tunceli) 

0. H. P. (7) 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) 
Nejdet Yücer (Çorum) 
Metin Cizreli (Diyarbakır) 
Orhan Erkanh (istanbul) 
İlhami Sancar (istanbul) 
Nazif Kurucu (Konya) 
Niyazi Özgüç (Sinop) 

G. P. (3) 
Fethi Çelikbaş (Burudur) 
Hayri Başar (Eskişehir) 
Arif Ertunga (izmir) 

M. P. (1) 
Fehmi Cumalioğlu (Kayseri) 

T. 1 P. (1) 
Yahya Kanbolat (Hatay) 

Y. T. P. (1) 
Misbalh Ongan (SİM) 

Bağımsız (1) 
i. Hakkı Yılanlıioğlu (Kastamonu) 

269 
268 

266 
287 
268 
268 
269 
266 
269 

269 
270 
270 

270 

257 

269 

267 
BAŞKAN — isimleri okunan arkadaşlar 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna seçil-
ımişlertdir. 

Millî Savunma Komisyonu tutanağı ile se
çilen arkadaşların aldıkları oyları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonu üyelikleri için ya

pılan seçime (273) üye katılmış ve neticede ili
şik listede isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
üye 

Gaziantep 
Hüseyin Yılmaz 

Üye 
Kastamonu 

Osman Zeki Oktay 

üye 
Gümiişane 

Sabri özcan San 
üye 

Maraş 
Hüseyin Yaycıoğlu 

üye 
U^ak 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Millî Savunma Komisyonu 

A. P. (14) 
Hasan Akçalıoğlu (Antalya) 
Mustafa Tayyar (Bursa) 

(25) 

273 
273 

Nâzmi özoğul (Edirne) 
Nurettin Ardıçoğlu (Elâzığ) 
Necati Güven (Erzurum) 
Nihat Pasinli (Erzurum) 
Ertuğrul Gazi Sakarya (Eskişehir) 
Osman özer (istanbul) 
Mehmet Ali Aytaç (izmir) 
Mehmet Ateşoğlu (Kayseri) 
Mehmet Atagün (Kırklareli) 
Mehmet Orhan Türkkan (Kırklareli) 
ismail Sarıgöz (Rize) 
Kinyas Kartal (Van) 

C. H. P. (5) 

ismail Çataloğlu (içel) 
Orhan Erkanh (istanbul) 
llhami Sancar (istanbul) 
Niyazi özgüç (Sinop) 
Kenan Esengin (Zonguldak) 

G. P. (2) 

Bekir Tünay (Adana) 
irfan Solımazer (Tokat) 

273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 

273 
273 
273 
273 
273 

273 
273 

M. P. (1) 
•Hüseyin Ataman (İstanbul) 

T. i. P. (1) 
Kemal Nebioğlu (Tekirdağ) 

Y. T. P. (1) 
Ali ihsan Çelikbaş (Grümiinaşe) 

Bağımsız (1) 
Muzaffer özdağ (Afyon K.) 
Hüseyin Yılmaz (Gaziantep) 
Rıfat Baykal (Mardin) 

273 

200 

273 

199 
231 
201 

BAŞKAN — Parti gruplarından gösterilen 
adayların tamamı aldıkları oylara göre seçilmiş
lerdir. Bıağımsızlara kontenjan bir tane düşmüş
tür. üç aday arkadaş vardı, bunlardan 231 oy
la Sayın Hüseyin Yılmaz seçilmiştir. 

Dilekçe Komisyonunun tutanağı ile seçimle • 
rinin neticesini okutuyorum. 
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Yüksek ^Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (275) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri bulunan üyeler hizalarımda göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Eskişehir Muğla 
Hayri Başar Seyfi S. Pencap 

Üye 
Elâzığ 

üye 
Aydm 

Kevni N«dimoğlu Reşat özarda 
üye 
Ordu 

Kemal Şensoy 

Dilekçe Komisyonu 
A. P. (10) 

(18) 

Sabit Osman Avcı (Artvin) 
Süleyman Ünlü (Gaziantep) 
Sadık Perinçek (Erzincan) 
Nizamettin Erkmen (Giresun) 
Burhan Bozdoğan (içel) 
Ahmet Muzaffer Akdoğanlı (Kastamonu) 
Hüseyin Doğan (Malatya) 
Osman Saraç (Tokat) 
Ömer Usta (Trabzon) 
Halil Balkıs (Urfa) 

C. H P. (3) 

Nâzım Bayıllıoğlu (Adıyaman) 
Mesut Ozansü (Balıkesir) 
Kâzım Kangal (Sivas) 

G. P. (1) 
ÎÖmmet Erdoğmuş (Kütahya) 

M. P. (1) 
T. t. P. (1) 
Y. T. P. (1) 

Nihat Doğan (Sivas) 

BAĞIMSIZ (1) 
Hüseyin yılmaz (Gaziantep) 

274 
272 
274 
274 
274 
275 
274 
273 
273 
274 

272 
271 
274 

275 

275 

275 

BAŞKAN — Bu komisyona gösterilen aday
ların tamamı aldıkları oylara göre seçilmişler
dir. 

Tarım Komisyonu tutanağı ile seçilen arka
daşların aldıkları oyları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tanm Komisyonu üyelikleri için yapıla^ 
seçime (253) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri bulunan üyeler hizalarında göste
rilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Denizli Urfa 
Z. Nihat özel Halil Balkıs 

Üye Üye 
Antalya Bursa 

îhsan Ataöv Kasım önadım 
Üye 

Kütahya 
Ahmet Can Bilgin 

Tanm Komisyonu (25) 

A. P. (14) 
Tahir Yücekök (Adana) 25JÎ 
Ali Turanlı (Adıyaman) 253 
Kemal Ziya öztürk (Aydın) 25$ 
Mehmet Zeki Yücetürk (Balıkesir) 252 
Sadi Binay (Bilecik) 251 
Halil İbrahim Cop (Bolu) 253 
Ahmet Uysal (Çorum) 25Ş 
Şemsettin Mursaloğlu (Hatay) 253 
Sedat Aaky (Kocaeli) 25B 
Nahit Yenişehirlioğlu (Manisa) 253 
Süleyman Çağlar (Manisa) 25Ö 
Hacı Ahmet özsoy (Maraş) 251 
Şerafettin Paker (Sakarya) 253 
Turgut Nizamoğlu (Yozgat) 251 

C. H. P. (5) 
Hüseyin Avni Akın (Antalya) 250 
Süleyman Onan (Kırşehir) 25p. 
Lûtfi Evliyaoğlu (Malatya) 21 
Nazmi Oğuz (Mardin) 21 
Ahmet Şener (Trabzon) 21 

G. P. (2) | 
Ahmet Üstün (Ankara) 253 
Şevket Reşit Hatipoğlu (Manisa) 

M. P. (1) 
Hüseyin Yaycıoğlu (Maraş) 253 

T. t P. (1) 
Yahya Kanbolat (Hatay) 2^2 

Y. T. P. (1) 
Ali Karahan (Hakkâri) 202 

BAĞIMSIZ (1) 
î. Hakkı Yılanlıoğlu (Kastamonu) 202 
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BAŞKAN — Bu komisyona da gösterilen 
adayların tamamı seçilmişlerdir. 

Sanayi Komisyonunun tutanağı ve seçim ne
ticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Komisyonu üyelikleri için yapılan 

seçime (273) üye katlımış ve neticede ilişik lis
tede isimleri bulunan üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Denizli 
Z. Nihat özel 

Üye 
Antalya 

thsan Ataöv 
üye 

Kütahya 

Üye 
Urfa 

Halil Balkıs 
üye 

Bursa 
Kasım önadım 

Ahmet Oanbilgin 

Sanayi Komisyonu 
(20) 

A. P. (11) 
A. Celâlettin Topala (Amasya) 
Nevzat Şener (Amasya) 
Hami Tezkan (Bolu) 
Ahmet Mustafaoğlu (Erzurum) 
Nurettin Bulak (istanbul) 
Kaya özdemir (istanbul) 
Arif Hilmet Güner (Kırklareli) 
Kâmil Özsarıyıldız (Muş) 
Cemil Karahan (Sinop) 
Bedrettin Karaerkek (Tokat) 
Turgut Nizamoğlu (Yozgat) 

C. H. P. (4) 
Turgut Altunkaya (Artvin) 
Cengiz Nayman (Kayseri) 
Hasan Tahsin Uzun (Kırklareli) 
Ahmet Şener (Trabzon) 

G. P. (1) 
Fethi Çelikbaş (Burdur) 

M. P. (1) 
Hasan özcan (Bolu) 

T. i. P. (1) 
Şaban Erik (Malatya) 

Y. T. P. (1) 
Ali İhsan Çelikkan (Gümüşane) 

Bağımsız (1) 
M. Ali Arsan (Çankırı) 

273 
273 
273 
273 
273 
273 
272 
273 
271 
272 
273 

270 
270 
268 
271 

273 

273 

263 

273 

1 

BAŞKAN — Bağımsızların dışındaki aday
lar, aldıkları oylara göre, seçilmişlerdir. Bağım
sızlar için ayrıca seçim yapılacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu tutana
ğı ve seçim sonuçlarını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Koimsyonu üyelik

leri için yapılan seçime (276) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
üye 

Denizli 
Z. Nihat özel 

üye 
Antalya 

ihsan Ataöv 

Üye 
Urfa 

Halil Balkıs 
Üye 

Bursa 
Kasım Önadım 

üye 
Kütahya 

Ahmet Canbilgin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

(20) 
A. P. (11) 

Recai Ergüder (Ankara) 
Kemal Ziya öztürk (Aydın) 
Ahmet ihsan Kırımlı (Balıkesir) 
Ali ihsan Balım (İsparta) 
Ali Esat Birol (istanbul) 
Osman Nuri Ulusoy (İstanbul) 
Muzaffer Döşemeci (izmir) 
Sait Sma Yücesoy (Konya) 
Nuri Bayar (Sakarya) 
Namık Kemal Tülezoğlu (Samsun) 
ilyas Demir (Tekirdağ) 

C. H. P. (4) 
Seyfi Sadi Pencap (Muğla) 
Cevdet Aykan (Tokat) 
Celâl Sungur (Yozgat) 
Kâmil Kırıkoğlu (Zonguldak) 

G. P. (1) 
Kemali Bayazıt (Maraş) 

M. P. (1) 
Fehmi Cumalıoğlu (Kayseri) 

T. t. P. (1) 
Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) 

Y. T. P. (1) 
irfan Aksu (İsparta) 

Bağımsız (1) 
M. Ali Arsan (Çankırı) 
Enver Güreli (Balıkesir) 

276 
276 
276 
276 
276 
276 
276 
276 
276 
276 
276 

274 
276 
270 
274 

276 

276 

272 

276 

2 
1 
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BAŞKAN — Bağımsızların dışındaki aday
lar seçilmişlerdir. Bağımsızlar için ayrıca se
çim yapılacaktır. 

Dışişleri Komisyonu tutanağını ve seçim 
neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Komisyonu üyelilkeri ı için yapılan 
seçime (271) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri yazılı bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

Üye 
Çorum 

Hasan Lâtif Sanyüce 
Üye 
Ordu 

Üye 
Amasya 

Nevzat Şener 
Üye 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Ferda Güley 

Dışişleri Komisyonu 
(25) 

A. P. (1) 
Recai Ergüder (Ankara) 
Yüksel Menderes (Aydın) 
Ahmet İhsan Kırımlı (Balıkesir) 
Nülifer Gürsoy (Bursa) 
Ömer Doğan öztürkmen (Bursa) 
Muammer Baykan (Çanakkale) 
Sabahattin Savacı (Gümüşane) 
Sabahattin Adalı (Hatay) 
Mehmet Yardımcı (istanbul) 
Settar İksel (izmir) 
Şinasi Osma (izmir) 
Ertuğrul Akça (Manisa) 
Seyfi Kurtbek (Sivas) 
Feridun Cemal Erkin (Ordu) 

C. H. P. (5) 
İsmail Rüştü Aksal (Ankara) 
Cihad Baban (Çanakkale) 
Nihat Erim (Kocaeli) 
Orhan Kabibay (Sivas) 
Cevdet Aykan (Tokat) 

G. P. (2) 
(istanbul) 
(Tokat) 
M. P. (1) 

Seyit Faruk önder (Konya) 

Coşkun Kırca 
İrfan Solmazer 

270 
269 
270 
269 
271 
270 
270 
270 
270 
266 
269 
268 
268 
270 

269 
269 
268 
268 
269 

271 
270 

270 

T. i. P. (1) 
Behice Hatko (Boran) (Urfa) 

Y. T. P. (1) 
Recai İskenderoğlu (Diyarbakır) 

Bağımsız (2) 
Kasım Gülek (Adana) 
Mehmet A. Arsan (Çankırı) 

254 

1271 

235 
232 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu üyelikleri
ne aldıklan oylara göre grupların gösterdikleri 
adaylar seçilmişlerdir. Bağımsızların kontenja
nına bir kişi düşmektedir, Sayın Kasım Gülek 
en fazla, 235 oy almıştır. Böylelikle bağımsız
lardan Kasım Gülek seçilmiştir. 

Ticaret Komisyonunun seçim tutanağını ve 
seçim neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Ticaret Komisyonu üyelikleri için yapılan se
çime (271) üye katılmış ve neticede ilişik liste
de isimleri bulunan üyeler hizalarında gösteri
len oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Denizli 
Z. Nihat Özel 

Üye 
Antalya 

ihsan Ataöv 
Üye 

Kütahya 

Üye 
Urfa 

Halil Balkıs 
Üye 

Bursa 
Kasım önadım 

Ahmet Canbilgin 

Ticaret Komisyonu (20) 
A. P. (11) 

Musa Kâzım Coşkun (Ankara) 
Sinan Bosna (Aydın) 
İbrahim Aytaç (Balıkesir) 
Kasım önadım (Bursa) 
Mehmet Salih Baydil (Denizli) 
Kadir Çetin (İçel) 
Selçuk Aytan (Konya) 
İsmail Hakiki Yıldırım (Kütahya) 
Veysi Kadıoğlu (Maraş) 
Bablattin Uzunoğlu (Samsun) 
Cemil Karahan (Sinop) 

C. H. P. (4) 
Hüseyin Avni Akın (Antalya) 
İsmail Selçuk Çakıroğlu (Bileceki) 
Gıyasettin Karaca (Erzurum) 
Fakih özfakih (Konya) 

271 
271 
270 
270 
271 
271 
271 
270 
271 
271 
270 

270 
270 
270 
270 
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G. P. (1) 
îbrahim Aysoy (Mardin) 

M. P. (1) 
Âdil Aydın (Kastamonu) 

T. I. P. (1) 
Ali Karcı (Adana) 

Y. T. P. (1) 
Nihat Diler (Erzurum) 

BAĞIMSIZ (1) 

271 

271 

266 

271 

BAŞKAN — Bağımsızlar dışındaki grupla
rın gösterdikleri adaylar seçimli kazanmışlar
dır. Bağımsızlar için ayrıca seçim yapılacak
tır. 

Köy İşleri Komisyonunun seçim tutanağı 
ile seçim neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Köy işleri Komisyonu üyelikleri için ya

pılan seçime (268) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede isimleri bulunan üyeler hizala
rında gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Manisa 
Neriman Ağaoğlu 

Üye 
Adana 

Mahmut Bozdoğan 

Üye 
izmir 

Lebit Yurtoğlu 
Üye 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Üye 
Antalya 

Hasan Fehmi Boztepe 

Köy işleri Komisyonu (25) 
A. P. (14) 

Musa Kâzım Coşkun (Ankara) 
Hasan Akçalıoğlu (Antalya) 
Ahmet Torgay (Antalya) 
Ahmet Uysal (Çorum) 
Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir) 
Mahmut Uygur (Gaziantep) 
Şükrü Akkan (İzmir) 
Lâtif Aküzüm (Kars) 
Mehmet Güver (Kırşehir) 
Kemal Aytaç (Muş) 
îbrahim Boz (Nevşehir) 
Oğuzdemir Tüzün (Niğde) 
Şerafettin Paker (Sakarya) 
Kinyas Kartal (Van) 

C. H. P. (5) 
Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun) 
Necati Akagün (Gümüşane) 

268 
268 
267 
268 
266 
3̂ 38 
267 
268 
268 
267 
267 
264 
268 
268 

260 
264 

Şeref Bakşık (izmir) 
Mustafa Ok (Samsun) 
tlyas Kılıç (Manisa) 

G. P. (2) 
Hüseyin Incioğlu (Gaziantep) 
İhsan Kabadayı (Konya) 

M. P. (1) 
Hasan Lâtif Sarıyüce (Çorum) 

T. I. P. (1) 
Yusuf Ziya Bahadınlı (Yozgat) 

Y. T. P. (1) 
Seyfi Güneştan (Mardin) 

BAĞIMSIZ (1) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 

264 
264 
265 

268 
268 

268 

256 

268 

267 
BAŞKAN — Adı okunan arkadaşların ta

mamı Köy İşleri Komisyonuna seçilmişlerdir. 
Millî Eğitim Komisyonu tutanağı ve seçim 

neticelerini okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Komisyonu üyelikleri için yapı
lan seçime (273) üye katılmış ve neticede ilişik 
listede isimleri bulunan üyeler hizalarında gös
terilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Gaziantep 
Hüseyin Yılmaz 

Üye 
Kastamonu 

Osman Zeki Oktay 

Üye 
Gümüşane 

Sabri özcan San 
Üye 

Maraş 
Hüseyin Yaycıoğlu 

üye 
Uşak 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Millî Eğitim Komisyonu (25) 

A. P. (14) 
Osman Attilâ (A. Karahisar) 270 
Ali Rıza Çetiner (Ankara) 272 
Mustafa Rona (Artvin) 273 
Mevlüt Yılmaz (Balıkesir) 268 
Nilüfer Gürsoy (Bursa) 267 
Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) 270 
Remzi Şenel (Denizli) 271 
Naşit Sarıca (Gaziantep) 273 
Mehmet Yardımcı (İstanbul) 272 
Ahmet Şevket Bohça (Kastamonu) 269 
Mehmet Ateşoğlu (Kayseri) 2G9 
Neriman Ağaoğlu (Manisa) 2G7 
Melâhat Gedik (Samsun) 263 
Mehmet Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) 271 
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0. H. P. (5) 
Mahmut Bozdoğan (Adana) 
Mustafa Şükrü Koç (Aydın) 
M. Kemal Yılmaz (Aydın) 
Hayrettin Uysal (Sakarya) 
Nuri. Kodamanoğlu (Yozgat) 

G. P. (2) 
Zarife Koçak (Bitlis) 
Hilmi İncesulu (Çorum) 

M. P. (1) 
H. Lâtif Sarıyüce (Çorum) 

T. 1. P. (1) 
Yusuf Ziya Bahadmlı (Yozgat) 

Y. T. P. (1) 
Nihat Diler (Erzurum) 

BAĞIMSIZ (1) 
Muzaffer özdağ (A. Karahisar) 

269 
268 
269 
271 
268 

273 
272 

273 

265 

273 

272 
BAŞKAN — Okunan adayların, aldıkları oy

lara göre, hepsi bu seçimi kazanmışlardır. 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu se

çim tutanağını ve seçim neticelerini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu üye

likleri için yapılan seçime (274) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Gaziantep 

Hüseyin Yılmaz 
Kastamonu 

Osman Zeki Oktay 

Gümüşane 
Sabri özcan San 

Maraş 
Hüseyin Yaycıoğlu 

Uşak 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu (10) 
A. P. (6) 

Hasan Aksay (Adana) 272 
Zühtü Pehlivanlı. (Ankara) 272 
Turhan Bilgin (Erzurum) 271 
Şevket Ustaoğlu (Kocaeli) 271 
Hamdı Mağden (Ordu) 272 
Fevzi Fırat (Zonguldak) 269 

C. H. P. (2) 
Orhan Eyüboğlu (İstanbul) 271 
Osman Yeltekin (Kars) 273 

G. P. (1) 
Cemal Yavuz (Bingöl) 274 

Y. T. P. (1) 
Seyfi Güneştan (Mardin) 273 

BAŞKAN — Bu arkadaşların da tamamı se
çimi kazanmışlardır. 

İmar ve İskân Komisyonu seçim tutanağı ve 
seçim neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İmar ve İskân Komisyonu üyelikleri için ya
pılan seçime (274) üye katılmış ve neticede ili
şik listede isimleri bulunan üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
üye 

Manisa 
Neriman Ağaoğlu 

Üyo 
Adana 

Mahmut Bozdoğan 

Üye 
İzmir 

Lebit Yurdoğlu 
Üye 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Üye 
Antalya 

Hasan Fehmi Boztepe 

İmar ve İskân Komisyonu 
A. P. (11) 

Nevzat Güngör (Ağrı) 
Celâl Kılıç (İçel) 
Ali Esat Birol (İstanbul) 
M. Ziyaeddin İzerdem (Konya) 
Yaşar Arıbaş (Niğde) 
Cevad Odyakmaz (Sivas) 
Tahsin Türkay (Sivas) 
Hüsamettin Koran (Urfa) 
Osman Hacıbaloğlu (Tokat) 
Cahit Karakaş (Zonguldak) 

(20) 

C. H. P. (4) 
Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) 
Sadık Kutlay (İçel) 
Reşit Ülker (İstanbul) 
Nermin Neftçi (Muş) 

G. P. (1) 
Dursun Akçaoğlu (Çankırı) 

M. P. (1) 
Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir) 

T. i. P. (1) 
Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) 

Y. T. P. (1) 
Sevinç Düşünsel (Kars) 

Bağımsız (1) 

272 
274 
272 
271 
272 
273 
274 
272 
272 
272 

272 
272 
272 
272 

270 

272 

268 

278 
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BAŞKAN — Bağımsızlar hariç, diğer arka
daşlar seçimi kazanmışlardır. Bağımsızlar için 
ayrıca seçim yapılacaktır. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu secim tutanağı 
ile seçim, neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve Tekel Komisyonu üyelikleri için 
yapılan seçime (272) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede isimleri bulunan üyeler hizalarmda 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üyo 

Manisa 
Neriman Ağaoğlu 

Üye 
Adana 

Mahmut Bozdoğan 

Üye 
İzmir 

Lebit Yurdoğlu 
Üye 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Üye 
Antalya 

Hasan Fehmi Bostepe 

Gümrük ve Tekel Komisyonu (20) 
A. P. (11) 

Cevdet Geboloğlu (Bitlis) 272 
Şükrü Nihat Bayramoğlu (Bolu) 272 
Naşit Sarıca (Gaziantep) 272 
Kemal Ataman (İçel) 272 
Mehmet Mustafa Gürpınar (istanbul) 272 
Adnan Akarca (Muğla) 272 
Şevki Yücel (Samsun) 272 
Süreyya Uluçay (Samsun) 272 
Öevat Yalçın (Rize) 272 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Tokat) 272 

C. H. P. (4) 
îlyas Seçkin (Ankara) 270 
Türkân Seçkin (Edirne) 271 
Süleyman Onan (Kırşehir) 270 
Mustafa Ok (Manisa) 263 

G. P. (1) 
Mazhar Basa (Rize) 271 

M. P. (1) 
T. t. P. (1) 

Ali Karcı (Adana) 260 

Y. T. P. (1) 
Raif Aybar (Ordu) 270 

BAĞIMSIZ (1) 

BAŞKAN — Bağımsızların dışındaki aday
lar seçilmişlerdir. Bağımsızlar için yeniden se
çim yapılacaktır. 

İçişleri Komisyonu seçim tutanağı ve seçim 
neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa ' 
İçişleri Komisyonu üyelikleri için yapılan 

seçime (276) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri bulunan üyeler hizalarında göste
rilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Manisa 
Neriman Ağaoğlu 

Üye 
Adana 

Mahmut Bozdoğan 

üye 
İzmir 

Lebit Yurtoğlu 
Üye 
Bursa 

Cemal Külâhlı 
Üye 

Antalya 
Hasan Fehmi Boztepe 

İçişleri Komisyonu (25) 
A. P. (14) 

Ali Bozdoğanoğlu (Adana) 276 
Ali Turanlı (Adıyaman) 275 
Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) 275 
Mustafa Tayyar (Bursa) 275 
Abdüllâtif Ensarioğlu (Diyarbakır) 274 
Mahmut Uygur (Gaziantep) 276 
Celâl Nuri Koç (Kars) 274 
Osman Zeki Oktay (Kastamonu) 275 
Hamit Fendoğlu (Malatya) 272 
İsmail Sarıgöz (Rize) 275 
Kadri Eroğan (Sakarya) 273 
Melâhat Gedik (Samsun) 274 
Şevki Yücel (Samsun) 275 
Ahmet İhsan Birincioğlu (Trabzon) 275 

O. H. P. (5) 
Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) 276 
Reşat Mursaloğlu (Hatay) 276 
Orhan Eyüboğlu (İstanbul) 27© 
Turgut Göle (Kars) 274 
Hamdi Orhon (TraJbzon) 276 

G. P. (2) 
Cemal Yavuz (Bingöl) 276 
Orhan Öztrak (Tekirdağ) 274 

M. P. (1) 
S. Faruk Önder (Konya) 275 

T. t P. (1) 
Yunus Koçak (Konya) 267 
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Y. T. P. (1) 
Raif Aybar (Ordu) 

BAĞIMSIZ (1) 
276 

BAŞKAN — Bağımsızların dışındaki adaylar 
seçimi kazanmışlardır. Bağımsızlar için ayrıca 
seçim yapılacaktır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu seçim 
tutanağı ile seçim neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu üye

likleri için yapılan seçime (271) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler hi
zalarında gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Manisa 
Neriman Ağaoğlu 

Üye 
Adana 

Mahmut Bozdoğan 
üye 

Antalya 

Üye 
îzmir 

Lebit Yurdoğlu 
Üye 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

H. Fehmi Boztepe 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Komisyonu (25) 
A.P. (14) 

Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 270 
Ali Cehalettin Topala (Amasya) 271 
Cemal Külâhlı (Bursa) 271 
Abdüllâtif Ensarioğlu (Diyarbakır) 270 
Nurettin Ardıçoğlu (Elâzığ) 269 
Nafiz Giray (Erzincan) 271 
Abdurrahman Şeref Lâç (istanbul) 263 
Mehmet Ali Aytaç (izmir) 263 
Ahmet Atıf Hacıpaşaoğlu (Kayseri) 270 
Ahmet Can Bilgin (Kütahya) 271 
Hüseyin Hüsnü Oran (Siirt) 271 
Ahmet Cebi (Trabzon) 268 
Selâhattin Güven (Trabzon) 271 
Necmettin Cevheri (Urfa) 271 

C.H.P. (5) 
Turgut Altunkaya (Artvin) 269 
Hüdai Ora! (Denizli) 267 
Reşit Ülker (istanbul) 270 
Nazif Kurucu (Konya) 267 
Kenan Esengin (Zonguldak) ' 269 

G.P. (2) 
Vefa Tanır (Konya) 271 
Mehmet Emin Erdinç (Van) 271 

M.P. (1) 
Adil Aydın (Kastamonu) 

T.I.P. (1) 
Rıza Kuas (Ankara) 

Y.T.P. (1) 
Kasım Küfrevi (Ağrı) 

BAĞIMSIZLAR (2) 
Reşat özarda (Aydın) 
M. Ali Arsan (Çankırı) 

271 

260 
I 

İ271 

1 1 
\ 1 

BAŞKAN — Bağımsızların dışındaki adaylar 
seçimi kazanmışlardır. Bağımsızlar için ayrıca 
seçim yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, seçimlerini yaptığımız 
komisyonların kendi başkan, sözcü ve kâtiple
rini biran önce seçmelerini temin için; Adalet, 
Bayındırlık, Çalışma, Dışişleri, Gümrük, &öy 
işleri, Millî Eğitim, Millî Savunma, Dilekçe, Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri, Meclis Kitaplık ko
misyonları üyeliklerine seçilen sayın üyelerin 
20 Kasım 1968 Çarşamba günü saat 15,30 da, 

Anayasa, içişleri, imar ve iskân, Maliye, Sağ
lık, Sanayi, Tarım, Ticaret, Turizm ve Tanıjtma 
komisyonları üyeliklerine seçilen sayın üyelerin 
20 Kasım 1968 Çarşamba günü saat 16,30 di, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Meclis Hesapları
nı Incleme, Sayıştay ve Ulaştırma komisyonları 
üyeliklerine seçilen sayın üyelerin de 20 Kajsım 
1968 Çarşamba günü saat 17 de kendi komisjyon 
odalarında toplanmalarını rica ediyoruz. Bu! ça
ğın listesi aynca ilân tahtasına da asılmıştır^ 

Muhterem arkadaşlar, içtüzüğümüzde bâzı 
komisyonlar için «Başkanvekilliği» diye bir va-
rife mevcut değildir. Bu sebeple komisyona; se
kilen sayın üyelerin görev taksimi yapar! sen, 
tctüzük hükümlerine göre hareket etmeleri ge
rektiğini rica ediyorum. i 

Komisyon seçimleriyle birlikte yaptığınız, 
819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakjan-
daki kanun tasansınm açık oylamasına 231 
sayın üye oy kullanmış, 223 kabul, 8 ret pyu 
çıkmıştır. Bu kanun tasansı Meclisimizce k^Ibul 
edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Şimdi komisyon seçimlerini bu suretle; bi
tirmiş oluyoruz. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

3. — Afyon Kardhisar Milletvekili Muzaffer 
özdağ'ın, Hükümetin iç güvenlik işlerinde ihma
li, yetersizliği ve hatalı davranışları olduğu k&i-
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asiyle Anayasanın 89 ncu madesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/76) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde bu önerge 
okutulmuştu. Şimdi önergeyi tekrar okutuyo
rum, ondan sonra müzakereye başlıyoruz. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ'ın bundan Önceki 5 nci Birleşimde okunan 
gensoru önergesi, tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın 89 ncu 
maddesine göre önerge sahibine söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın Muzaffer özdağ. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
yurtdaşa ve topluma can, mal, haysiyet, onur 
güvenliği sağlamak, Devlet varlığının ilk sebe
bi, Devletin temel ödevidir. Hükümetin de te
mel ödevi, sorumluluğu budur. Kutlu gördü
ğümüz insan kadri, onurlu yurttaş kişiliği, hür
riyet ve adalet fikrine bağlı, huzur ve barısı 
tesise muktedir bir yasa ve Devlet gücünün hâ
kim kılındığı bir ortamda belirir. Yasa dışı 
hiçbir kuvvetin millet hayatına menfî tesirine 
meydan vermemek, Millet adına meşru ve muk
tedir Hükümet olmanın asgarî şartıdır. Devlet 
ve millet olarak milletlerarası hayatta güc ve 
itibar sağlama ve korumanın da asgari şartı 
budur. Yaşanan hal içinde yurt; yurttaş için 
güvenlik ve huzur iklimi olmaktan çıkmıştır 
iSorumlu Hükümetin lâkayidi ve ihmali, bilgisi* 
ve isabetsiz tasarrufları, partizanca eylemleri 
asayiş sorumunu, güvenlik ihtiyacını Türk 
Milletinin, Türkiye'nin en âcil ve hayatî mese
lesi haline getirmiştir. 

Can, mal, haysiyet ve onur güvenliği tehli
ke ve tehdit altında olan yurttaş genel bir tedir
ginlik ve endişe içine düşmüştür. Hükümet mü-
essiriyetten, görev ve sorumluluğunun icapla
rını yerine getirmekten uzaktır. Kamu güven 
ve düzenliği bozulmuştur. İç barışı, kamu dü
zen ve güvenliğini korumakla vatandaşların hak 
ve hürriyetlerini teminat altına alan kanunla
rın ihlâlini önlemek, üstünlüğünü, yürürlüğünü 
sağlamakla ödevli Devlet gücü; iç güvenlik hiz
metindeki hatalı yönetim ve ihmal yüzünden, 
tesirsiz verimsiz hale getirilmiş, itibarı sarsıl
mıştır. 

Devlet, emniyet ve asayişini teminle mükel
lef teşkilâtın aslî vazifesi cemiyette, cemiyet 
hastalıklarını önceden tesbit etmek, onları iyi-

| ce tahlil etmek ve kanun dışı hareketlere ma-
I ruz kalmadan önce önleyici tedbirler almak su-
I retiyle cemiyetin huzur ve nizamını devam et-
I tirmektir. 
I Sayın Sükan bu lüzumu ifade etmekle bera-
I ber, mensubolduğu Hükümet, istenileni te-
I minde, mutlak mânada başarısızdır. Evet, Sa-
I yın Sükan böyle ifade etmişlerdi. 
I Eğer teşkilâtının, Devlet kuvvetlerinin esas 
I ödevi, vatandaşın hak ve hürriyetlerine teca-
I yüz olmadan ve bu tecavüzleri zarar meydana ge-
I tirmeden evvel önlemek. 
I Kanunların ihlâline meydan vermemek, 
I muhtemel hâdiseleri önceden sezip tedbir almak, 
I huzur ve emniyeti, kanuni hakların korunma-
I «ıını sağlamak, vatandaşların hak ve hürriyet-
I lerine yönelen tecavüzleri henüz zarar meydana 
I çelmeden önlemek... Emniyet kuvvetlerinden, 
I Hükümetten beklenen budur. Yaşanan durum 
j içinde ise, emniyet kuvvetleri, polis, olaylara 
I tekaddüm etmekten uzak, zuhurata tâbi, hat-
I tâ hâdiselere seyirci durumdadır. 
I Hükümetin durum ve tutumu da budur. 
I Yurtta silâhlı soygun, yol kesme, öldürme, da-
I s-a adam kaldırma, köy basma, köyleri yakma, 
I tedhiş yaygın bir hal almıştır. Devlet gücünün 
I nüfuz ve kontrolü dışında eşkiya nüfuz ve hâ-
I Mmiyet alanları, tegallüp bölgeleri doğmuştur. 
I Şehirlerarası yollar gün aşırı kesilmekte, 
I yüzlerce yurtdaş ve vasıta soyulmaktadır. 
I Kanun ve nizam görevlileri, adlî emniyet 
I mensupları dahi soyulanlar, tahkir edilenler 
I arasındadır. Eşkiya, yer yer takip müfrezele-
I nnden üstün silâh ve araçlarla hareket etmek-
I tedir. Hükümet görevlileri eşkıya ile Devletin, 
I Cumhuriyet Hükümetinin onurunu, itibarını kı-
I ran bir tarzda muhatabolmaktadır. 

I Kanuna saygılı Devlet kuvvetlerine yardım-
I cı yurtdaş, eşkiyanın korkunç zulüm ve haka-
I retlerine hedef olmaktadır. Zayıf ve himaye-
I siz yurtdaş ezilmekte, soyulmakta, öldürül-
I inektedir. Eşkiya köyde, kasabada, şehirde im-
I kanlı, nüfuzlu hamiler bulmaktadır. Şehirdeki 
I eşkiya ve mütegallibenin kırda, dağda, malikâ-
I nesinde kiralık kaatil, zatî eşkiya beslemesi, 
I usul ve erkân hâlini almıştır. Yurdun hâlini 
I ifade için şekavet bölgelerini dolasan başarılı 
I bir yazarımızın yayınlanan gezi notlarından bir-
I kaç satır sunacağım: 
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«Konuştuğum köylülerden dördü pusuya dü
şürülüp öldürüldü, kafaları taşlarla ezildi. Jan
darmalara, komandolara rağmen özbay Çetesi 
HamMo'nun köyüne ve köylülerine ölüm saç
maya devam ediyor. 

özbay çetesini ağa koruyor, cinayetler ağa
nın teşviki ve emriyle işleniyor. Ağa haber 
gönderiyor, sancak açılıp para toplanıyor. Baş
ta muhtar, bütün köy halkı fakir düşmüş, kim
se çalışamıyor tarlasında, çiftinde, çubuğunda. 
Ambarlar boşalmış, bir lokma ekmeğe muhtaç 
köylü . 

«Eşkıyanın dayısı olan ağa, köylülerin top
rağına el koydu. Barzani'ye para toplatmak 
için nice adam öldürttü, özbay çetesi Hamido'-
nun dört adamını kurşuna dizdirtti, cesetler 
gece evin önüne bırakıldı. 

«Devlet memurunun gitmediği Siirt köyle
rinde köylüler vergiyi ağalara ve eşkıyaya ve
rirler. Dağların kanunu budur. İfaça, Dinyanis, 
Eehinıa, Basan, Faris, Misefre, Kelhof, Hadit, 
Tirîm, Dirimi, Hâkimıo'nun haraç bölgesidir. 
Dilloriıs, Kıtanış, BiniM, Millân ve civarındaki 
30 köy Tilki Selim ve Ömer Bezek'in malik-
hanetsı. 

«4 Nisan 1968, Komandolara yardımı eden 
öaferan aşireti reisi Süleyman'ı eşkıyalar iş
kence ile öldürdüler. 

«29 Mayıs 1968, haraç alaımyan Hakimo 
kaçırttığı şahsın kulaklarını, burnunu kesti, 
gözlerini oydu ve katletti. 

«19 Nisan 1968, yedi kişilik Seyro çetesi 
Nusaybin'de haraç alamadığı şahısların tel tel 
bıyıklarını yolarak işkence etti. Çubukçu ök-
keş çetesi islâhiye Safsagözü nahiyesini bastı. 
Haraç alamıyan Fevzi Gökdağı delik deşik ede
rek öldürttü. 

«14 Ağustos 1967, Siirtli şakiler yedi köylü
yü dağa kaldırdılar. 2 Temmuz 1967, Bitlis -
Tatvan yolunda üç otobüs, beş taksi, on kam
yon soyuldu. 

«1966 Haziran dönemi; inanabilirsek, resmi 
istatistik: 145 gasp, 1 195 öldürme, 245 kasdi 
yangın, 186 hayvan sirkati, 34 jandarma ile mü
sademe. 1967 Ocak - Haziran: 1 022 öldürme, 
60 gasp, 116 kasdi yangın.' 

Sayın Sükân eşkıyalara: «Sizi dört aya ka
dar yakahyaoağım.» dedi. Eşkıya bu dört ayı 
da değerlendirmiş. Hakimo 50 bin liralik, Tilki 

Selim 80 bin liralık soygun yapmış bu devre
de köylülerin elerindeki silâhları da toplamış
lar. İdarenin, yurttaşın can, mal, namus, şeref 
güvenliğini sağlamakta, adalet ve kanun ege
menliğini temindeki aczi yurttaşları kendi gü
venliklerini kendi imkânlariyle sağlama ç^ba 
ve çaresizliğine düşürmektedir. 

16 Ağustos 1967 tarihli Cumhuriyetten: 

«Son aylarda bir korku göçü başladı, köy
den şebire. Siirt'e can korkusuyla sığınmış 300 
aile var. Huzursuzluk, işsizlik, dilencilik, hır
sızlık, fuhuş». 

Bir sene sonra Hürriyet aynı hâdiseyi t^yi-
dediyor. 17 Ekim 1968 tarihli Hürriyet; göjjün 
devam ettiğini ve edeceğini anlatıyor. 

Hükümet kuvvetlerinin can ve haysijyet 
güvenliğini sağlamada yetersiz kaldığını gö
ren Hamido silâhlanıp dağa çıkıyor. Hamijdo: 
«Ben kanun kaçağı değilim, hükümetimin i bir 
jandarmasının görevini üzerime almış bulunu
yorum. Şu gördüğünüz insanlar yaşamak ümit
lerini bana bağlamışlardır, ben aralarından {ay
rıldığım takdirde evlerini, eşyalarını bırakıp 
göç edeceklerdir.» Ve köylüler şöyle konuşuyor
lar: «Biz Hükümetin vergisini vermezsek Hü
kümet bizi öldürmez, ama eşkıyaya vermezsek 
eşkıya öldürür. Hamido burayı terk ederse Mi-
livan, Ekmekçiler ve bütün civar köylüler ğöç 
edecekler. Hükümet Hamido'ya maaş bağlasın, 
asayişi o sağladı» Ve Hamido yanım milyon 
trajlı Hürriyetle Millete ve Dünyaya durujmu 
ilân ediyor, Hükümeti kendisiyle işbirliğine, 
kendini desteklemeye çağırıyor. 

Hükümetin eşkıya karşısındaki durum i ve 
tutumu, yurttaş güvenliğinden öte uluslararası 
platformda Devlet itibarını sarsacak bir mânâ 
kazanıyor. Millî hudutlarımız hudut tanîmı-
yan, kimliği karışık çetelerin faaliyet ve me
lanetine açık tutuluyor. Eşkıyanın, münha
sıran tabiat ve iklim şartları elverişsiz ulağım 
zorluğu bulunan Güney - Doğu hudut illeri
mizin haşaratı olduğu zannedilmesin. Eşkıya, 
Kastamonu'da jandarma karakoluna beş ipiz 
metre mesafede soygun yapabiliyor. Eşkıya, 
Karadeniz illerinde, Antep'de, Ege'de etkinliğe 
geçebiliyor. 

Muhterem milletvekilleri; eşkiya, demini de 
arz ettiğim gibi, köyde kasabada, şehirde (im-
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kanlı, nüfuslu, itibarlı hamiler buluyor. Eşki-
ya mütegallibeye dayanıyor. Mütegallibe de 
sırtını iktidara dayıyor ve Hükümet katından 
destek ve himaye arıyor. Yalanlantmıyan bir ga
zete haberi: 

(Hakimo dağda, babası Naif Ağa haraç al
maktan tutuklandı. HaJkimo seçim kazandırmış
tı bölgesinde A. P. ye. İçişleri Bakanı Sükan 
Naif Ağaya; «Seninle iftihar ediyorum», demiş
ti. Eşkiyalık politika ile de yakınlık kurdu. Ha-
kimo A. P. li, Tilki Selim de C. H. P. li.) 

HASAN LÂTİF SARIYÜOE (Çorum) — 
Zaten eşkiyalar ya O. H. P. den ya A. P. den 
dir. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Cum
huriyet gazetesi yazıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Bilmediğin şeyi konuşma, Tilki Selim 
Türkiye^de değil. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Evet 
«fendim, Sayın Bakan izah ©diyorlar, Tilki Se
lim Türkiye'de değilmiş. Evet, Telki Selim, 
muhterem milletvekilleri, adalettin önünde ol
malı, demir parmaklıklar gerisinde olmalı idi. 
Hududu açık tutmuşlar, Suriye'ye kaçmış, ma
rifet değil. (Bakanların oturduğu taraftan an-
laşılmıyan bir müdahale) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz sırası size de 
gelecek, lütfen, rica ediyorum, müdahale etme
yiniz. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Evet, 
Hakmıo A. P. li, TİM Selim C. H. P. li, Her 
iki çete seçimlerde partileri için çok çalıştılar. 
Hakimo dağda, babası Naif Ağa düzde A. P. 
sine Eruh - Şırnak bölgesinde oy toplamışlar
dır. 

Muhterem milletvekilleri, eşkiyanın ulaşıl
maz dağ başlarında, geçilmez vadilerde barındı
ğı sanılmasın. Eşkiyanın büyüğü düzdedir, na
hiyede, kasabada, konaktadır. Memurlara, kay
makama el öptürür, idare âmirlerine hükmeder, 
üç yüz, beş yüz silâhlı adam çıkarır. Kapı halkı 
vardır, kulları köleleri, cariyeleri vardır. Çev
resinde canlarına, mallarına, ırzlarına tasarruf 
eder. Unvanı, efendi hazretleridir. Evet, eşkiya 
reisinin unvanı, ki yeni tarikat kurucusudur. 
Elâzığ^da ikamet eden böyle bir eşkiyanın fa

aliyeti millî emniyet makamlarına, Millî Gü
venlik Kuruluna duyurulmuştur. Evet, faaliyet 
leri hakkında açıklanan bir rapor; cana, mala, 
haysiyete değil vicdana da tasarruf eden bu şa
kinin adamları yol keser, adam öldürür, soyar, 
köy basar, tarlayı, mahsulü sürer, yakar, trak
törleri Fırat'a atar, tarla sattırır, demagoji 
tarzında soysuzlaştınlan demokrasi ve Demirel 
yönetimi bu haşarat için, bu zehirli bitkiler için 
azdırıcı bir iklim olmuştur. Bahsettiğimiz şaki 
Türk adliyesi önüne çıkarılamadı, hesabı Mah
kemeyi Kübraya kaldı. 

Muhterem milletvekilleri; eşkiyanın şehir
deki tutum ve statüsü hakkında idarenin yüksek 
makam sahibi görevlilerinin ifade ve şahitlik
lerini huzurunuza getiriyorum. Viranşehir kay
makamının intiharına, ocağının dağılıp sönme
sine sebebolan olaylar zinciri, makam sahipleri
nin ilginç açıklamalarına imkân verdi. Viran
şehir Savcısı İbrahim Sönmez Cumhuriyet Ga
zetesine gönderdiği bir mektupta, bölgede aşi
ret kanunlarının Devlet kanunlarından daha 
geçerli olduğunu söylüyor. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Kendisi ne iş yapıyor? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin, karşılıklı konuşma fırsatı veriyorsu
nuz. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Urfa 
Valisi Kemal Gazesoğlu da şöyle diyor: «A. P. 
ilçe Başkanı Seydo Aydoğan Ağa ile Suphi Öz-
top Ağa vilâyete ziyaretime geldiler. Hacı Ali 
öztop tarafından ekilen buğday tarlalarının 
muhbir huzurunda ölçülmemesini istediler. Ça
tışma ihtimalinden bahsettiler ve tehir istediler. 
Üç günlük tehir isteğine karşılık tedbir olmak 
üzere 10 gün uzattım. 9 ncu gün İM ağa gelip 
yine mehil istediler. Tavırları davranışları de
ğişikti, konuşmaları hakimane idi. İçişleri ve 
parti merkez kademeleri üzerinde etki yapa
rak bana arazi ölçme işini yaptırmamam için 
emir verdirilmesini temine çalışıyorsunuz, bu
na müsaade etmem, dedim. Çeşitli bahanelerle 
ölçme işini geciktirme çabalarına rağmen ölçü
mü falan tarihte yaptırdım; 65 000 dekar ara
zi tesbit edildi.» Arz ettiklerim Urfa Valisi Ke
mâl Gazezoğlu'nun açık mektubudur. 

Hacı Ali öztop için 1 156 000 lira vergi 
cezası tahakkuk etti ve sonra gayrimeşru men-
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faatlerine »et çekilen kişiler valiyi, valileri nak
le çalışırlar. 

Eşkiya sadece ateşli silâh kullanmaz. Karar
gâhını şehirde kuran eşMya idare âmirlerine, 
memurlarına, emniyet kuvvetlerine hulul ve 
Devlet gücünü yanına, emrine almak için klâ
sik usulleri maharetle kullanır. Hediye, rüşvet, 
yakınlık kurma olmazsa, iftira ile tahrip, vazi
fesine sadık kalanı siyasi nüfuz kullanarak 
nakle çalışılır, taciz eder. Vazifesine her ne pa
hasına olursa olsun sadık kalan devlet görev
lileri bu yol ve usullerle tesirsiz kılınmazsa sin
dirilmek, ifna edilmek istenilir. Hâkimlere, 
savcılara, gözü pek polis memurlarına suikast, 
adliye binalarını dinamitlemek, ahvali âdiye-
den olmuştur, işte bir örnek: 

Üize'de ağır ceza reisi ile Cumhuriyet Sav
cısının ve bir polis memurunun evlerine 5 Mart 
1967 gecesi dinamit atılmış, evler hasara uğra
tılmıştır. Failler bu ana kadar meçhul kalmış
tır. Sayın Sükan verdiği cevapta, arandığını 
ifade ediyorlardı. Bu ilde görevli bir hâkimin 
ruh halini ve ıstırabını dikkatinize arz ediyo
rum: 16 - 17 Mart 1968 akşamı, burada Güneş 
Kulübünde emniyetçe yapılan bir arama sıra
sında Rizeli biri, üzerindeki tabancasını ver
memek için gencecik bir polisi tabancasiyle 
vurup öldürüyor, en ufak bir tel'in hareketi 
görülmüyor, hiçbir Rizelide üzüntü ve acıma 
hissi sezilmiyor, bilâkis şehirde emniyet aley
hine bir hava estiriliyor. Geçen yaz komando 
birliği gelmişti, bir müddet için huzur hisse
dilmişti, ama partililerin baskısı neticesi birlik 
fazla kalamadı, hemen alındı fakat Bize ve mu
hitinin sosyal bakımdan çekmekte olduğu san
cılar her geçen gün biraz daha ciddileşmekte, 
oy kaygusuyla tedbir almakta daha gecikilirse 
tamiri imkânsız derin yaralar açılacak, memle
ketimiz için çok yazık olacaktır. Her gelen 
memur, adalet istemiyen, emniyet istemiyen, 
kanuna ve kendisine saygısı olmıyan, insanlık 
felsefesi bulunmıyan, kadir, kıymet takdirin
den uzak bu mütegallibenin içinden arkada 
hiçbir şey bırakmadan, heder olmadan sıyrılıp 
gitmek için kıvranmaya başlıyor. 

Evi bombalanan Bize Ağır Ceza Mahkeme
si Başkanı Çorum'a tâyin olundu. Yerine deği
şik yerlerden bizim bilebildiğimiz 4 - 5 arkada
şa teklif yapıldı, Rize'ye gelmek istemediler... 

Ve kendi ruh halini anlatıyor, Cumhuriyet ad
liyesinde görevli bir hâkim... i 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ajk-
şam Gazetesine yazı yazar... : 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Akşamı 
Gazetesine yazı yazmak, felsefede sizden farklı 
değildir, Türk milliyetçisidir. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sizpı 
gibi. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Evet 
bizim gibi, iftihar ederim, sizin gibi değjil. 
övüncümüzdür. 

Mardin İdil Savcısı Fikri Devrimsel, bir |ri-
ralık kaatil tarafından gece evinde uyurken kat
ledilmek istenir. Bu cesur nizam görevlisi kaatjil-
den daha atik davranarak onu yaralamaya ve 
yakalamaya muvaffak olur. Kaatil Devlet has
tanesine kaldırılır. Ağır yaralı olan kiralık kaa
til ameliyatla kurtarılır, tik ifadesinde; savcı
yı tanımadığını, fakat kendisini öldürttürmJBk 
için öğütlenip gönderildiğini söyler. Savcı mü
tecavizin kaçırılmaması için tedbir almıştır, ftl-
dırttırmıştır. Bu sırada bir makam sahibi has
taneye telefon ederek mütecavizin sıhhatini So
rar. Savcının hatırım, sıhhatini soran, geçmiş 
olsun diyen yoktur. Yani bu zât sormamıştır. 
Genç ve ülkücü savcı; «Beyefendi bir de çiçek 
gönderseydi» diye acı acı güler. Ağır yanalı, 
ameliyatlı kiralık katil iki gün sonra hastane
den kaçırılır. Tahkikata gelen müfettiş de can 
korkusuna düşer. Savcı şevkle, cesaretle göre
vine devam etmektedir, talebi olmadığı halde. 
İdil'den alınır. 

Bir başka ilimizde kan dâvası şeameti çök
müştür ülkenin üstüne. Bölünmüş bir aile Vu
ruşur. Bir taraf kezolar jandarmadan şikâyet 
ederler; jandarma yakınlarımızın katilini ya
kalamıyor, çünkü H. O. Bey Ankara'da büyjik 
makam sahibidir, derler. Fakir, fukara zayıf 
halkın Devlet gücüne, adalete güveni kalnia-
mıştır. Adaletin de, zabıtanın da zalim ve kuv
vetli olanın yanında olduğuna dair tecrübeler
le kendisinde bir kanaat doğmaktadır. 

Bir başka ilçemizin halini arz ediyorum. 
(A. F. sıralarından anlaşılamıyan bir müdaha
le.) i 

Arkadaşlar, nizam düşmanları var, Anana
sa düşmanları var, bu meclise lâyik olmıysjn-
lar var. Bir efendi dedi ki, «Bu Meclisin kijuN 
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süsünden daha büyük katiller konuşuyor.» Bu
nu söyliyen Anayasa düşmanıdır ve bu eşkıya
yı da buradan çıkaracak bulunacaktır. Milletin 
mukaddes kürsüsünden daha büyük kaatiller 
konuşmuş. Şakidir bunu söyliyen, nizam düş
manıdır, Anayasa düşmanıdır. (A. F. sıraların
dan «senden alası olmaz, affetmişsin sen.» sesi) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müdahale 
«dip de zorla karşılıklı çatışmaya fırsat vermi-
yelim. Bir arkadaş gensoru talebinde bulunmuş 
geldi, elbette rahmet okuyacak değil. Hataları 
söyliyecek, eksikleri söyliyecek, tesbit ettiği 
şeyleri söyliyecek. Müdahale etmeyin, bitirsin, 
sıra elbette sizin grupunuza, elbette Sayın Hü
kümete de gelecek, istirham ediyorum; bitire
lim şu işi Müdahale etmeyin arkadaşlar, fırsat 
vermeyin. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Mazı 
Dağında ölüm kol geziyor. Mazı Dağı kan ko
kuyor şimdi. Mazı Dağında herkes kederli, her
kes korkak, herkes ürkek. Korkudan öldürü
yorlar insanlar birbirlerini, korkudan silâhlan
mış yediden yetmişe herkes. Tabanca silâhtan 
sayılmaz bu dağlarda, mavzer de modası geç
miş silâhtır. Şimdi Mazı Dağlının elinde M. 1 
var, sten var, tomson var. ilh.. 

Reisicumhura yazılan bir mektup, dilekçe; 
ayrıca Cumhurbaşkanına, Başbakana, İçişleri 
Bakanlığına, Meclis Başkanlığına verilen müte
addit imzalı bir başka dilekçe muhteviyatım 
özet olarak arz edeceğim. 

Bay E. K. nin ilçemiz Adalet Partisi Baş
kam Mehmet Aydın, A. P. li belediye başkam 
Memduh Şeşçioğlu'nun yakın alâka ve yardım
larından vaitlerinden cüret alan, müzaheret gö
ren bu kişiler sadece çıkarlarına çalışmakta ve 
bu sebeple Hükümetin yetkili mercilerinden al
dıkları yüz ve müsamahadan dolayı işlemedik
leri cinayet ve cürüm kalmamıştır. İrtikâp, 
rüşvet, gasp, talan, devamlı ve korkusuz ve 
hayasızca katil ve öldürme hâdiseleri ve dilek
çede bir sıra öldürme hâdiseleri zikredilmiş... 

Şehirde ve köylerde Devlet kuvvetlerine te
cavüz zikredilmekte. Dikyamaç köyünün bütün 
sâkinlerinin, katillerini zulüm ve tazyikiyle kö
yü bırakıp kasabaya sığındığı, dilenmeye baş
ladığı anlatılmaktadır. Bütün ilde memurlar 
tehdit ve tazyik altındadır. Derik Kaymakamı 
makamında dövülür, Derik Ziraat Bankası, De

rik tarım memuru dövülür. İdil Kaymakamının 
evine silâh sıkılır. A. P. ilçe başkanı ve belediye 
reisi çevrede 40 - 50 silâhlıyı dolaştırmaktadır. 

Nusaybin'den Cumhurbaşkanına gönderilen 
dilekçe : 

«Bugün büyük bir azap ve üzüntü içindeyiz. 
Gün aşırı gasp, kız kaçırma, ırza tecavüz, soy
gun ve resmî bankanaları hususi evleri basmak 
gibi hâdiseler meydana gelmektedir. Bugün 
Türkiye'nin Reisicumhuru zatıâlileridir. Bu işin 
önüne geçilmediği takdirde ilerde fecî hâdise
lerin meydana gelmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Bugün her fert kendi hayatını korumak için 
yorganını satıp silâh tedarik etmek mecburiye
tinde kalmıştır. Valierin her hangi bir icraata 
girdiği yok. İcraatlar hep kırtasi üzerinde yü-
türülmektedir. Asayişsizlik artmaktadır. Bu iş
lerin önüne geçecek alâkadarlar ya hoş görmek
tedirler yahut işin önüne geçecek iktidarda de
ğildirler. Indallâh mesul olan büyük âmirlerdir. 
29 . 3 . 1967 Nusaybin'de mukim Süleyman 
Yaşar.» 

BAŞKAN — Sayın Özdağ bir dadikanızı is
tirham edeceğim. 

Muhterem milletvekillerinin yazılı beyanları 
yirmi dakika ile tahditli olduğu için, arkadaşı
mızın ümidediyorum M, biraz daha sürecek ko
nuşması... 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Şifahen 
ifade edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Şifahen ifade edecekseniz şim
diye kadar yazılı okudunuz, ben bunu oylama
ya mecburum. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Tesbit 
lâzım Sayın Başkanım. Ben gazete sayfaların
dan okuyorum, motomo okumuyorum ki. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Vesika oku
yor, beyanı yazılı değil. 

BAŞKAN — Şifahi olarak konuşacaksanız 
müsaade ederim, ama şimdiye kadar okuduğu
nuz tamamen yazılı metindir. Vesikayı da alı
yorsunuz, ekliyerek okuyorsunuz. 

Efendim ben takibediyorum. Okumazsanız, 
şifahi olarak konuşmanıza müsaade edeceğim. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Tabiî okuya
cak, vesika okuyor. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, Sayın 
Baykaû. 
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MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Şifahen 
arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Yalnız, 

zaman zaman notlanma da bakacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz, gayet tabiî efen

dim. Metni dahi okuyabilirsiniz zaman zaman. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

RÎFAT BAYKAL (Mardin) — Dinleyiniz 
arkadaşlar, dinleyiniz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar istirham edeceğim. 
Sayın Baykal; Meclisteki konuşmayı, hatibin 

konuşmasını milletvekillerine dinletme imkânı
na sahibiz. İstirham ediyorum müdahale etme
yin. Başka müdahalelere de mâni olmaya çalışı
yorum, siz de yardım edin lütfen. Bütün arka
daşlarımdan bu yardımı istirham ediyorum. Si
zin namınıza burada vazife görüyoruz. 

Buyurunuz Sayın özdağ. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri; arz ettiğim durum, yurtta
şın huzur ve güvensizliği sadece kırda, dağda 
değildir. Şehirler de böyledir. Şehirlerin' haline 
dair bâzı vakaları arz edeceğim. 

«Sarız Belediyesinde düello. Üç ölü var.» 
«İzmir Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki 

Ordu Pazarı soyuldu.» 
«Evinde gazete okurken gelen serseri bir 

mavzer kurşunu ile yaralandı.» 
«İstanbul, otomobilden rasgele atılan ateşle 

öldürüldü biletçi.» 
«Yol vermiyen taksiye ateş açan sarhoşla

rın kurşunlariyle stajiyer doktor yaralandı.» 
Bu gibi hâdiseler gün aşın tevali ediyor. Ha

berlerin bir kısmı iktidar gazetelerinden alın
mıştır. «Türkiş Başkanının evi soyuldu.» 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Neden 
böyle gelmiş geçmiş şeyleri okuyor? Neden mü
temadiyen İçişleri Bakanını suçluyor? 

BAŞKAN — Sayın Aybar, istirham ediyo
rum efendim. 

(A. P. sıralarından müdahaleler) 
Efendim, gelmiş geçmiş bir şeyi tekrarlama

nın mânası yok. İstirham ediyorum efendim. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Neden 

hep geçmiş hâdiseleri okuyor? 
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BAŞKAN — Beyefendi, müdahale etmekle 
bu gensoru ortadan kalkacak mı? İstirham edi
yorum efendim, susun. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Tamam, 
tamam beyler. 

Affedensiniz Sayın Başkan, mukaddes kür
süye tecavüz eden zat, Güneydeki birçok te
cavüz hâdiselerinin de müsebbibidir. (A. P. sı
ralarından «Hâşâ, ne demek?» sesleri. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam 
edin. 

Rica ederim arkadaşlar, istirham ediyorum. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — «Şehir

de gelişigüzel ateş eden serseriler iki evin cam
larını delik - deşik ettiler.» «Türkiş Başkanı
nın evi soyuldu.» «Sayın İçişleri Bakanımız, 
parti liderlerinin polis tarafından korunacağı
nı ifade etmişti. Polis tarafından korunan bir 
parti başkanının arabası soyuldu, bir başka 
Senatörün arabası kurtarıcı ile götürüldü, Baş
kentte.» 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Başkentte neler oluyor? 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Sayın 
İçişleri Baklanı kürsüye tecavüz ediyorlar ve 
diyorlar ki; «Yeraltında da çok şey olur. Baş
kentte.» önlemek vazifeleridir. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Lâf atmak tecavüz müdür? 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu; grup başkan-
vekilisiniz, belki sözcü olarak çıkacaksınız. İs
tirham ediyorum. 

Lütfen, Hükümetin de kendisi hakkında 
açılmış bir gensoru için müdahale etmemesini 
istirham ediyorum. Esasen son söz kendilerinin. 

Evet efendim, devam ediniz. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — ^vet, 
bu ruhsatsız silâh taşıyan sabıkalılar. Hürriye
tin manşeti : «İstanbul, hırsız, kaatil ve kaba
dayıların kol gezdiği bir şehir oldu.» 

«Seçimi kazanan Diyarbakır A. P. şeyh ta
raftarları büyük taşkınlıkla karşılandı. Şey
hin taraftarları yaran saat şehirde havaya ta
banca, mavzerle ateş ettiler. En ufak bir mü
dahale görmediler.» 

Muhterem milletvekilleri; köylerarası, aşi-
retlerarası genel emniyetsizlik yüzünden, asa
yiş noksanı yüzünden çarpışmalar, Cumhuri
yet tarihinde görülmemiş bir vüsat Ikazaıımış-
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tır. «Mardin, Savurkaya Tepe köyünde kanlı 
arbede, üç ölü var.» 

«Konya, Yunak, Odaobası köyü, üçyüz si
lâhlı köylünün hareketi.» 

«İznik'te iki köy halkı çatıştı, yirmi kişi 
yaralandı.» 

«Elmalı ağaları toprağa el koydu. Köylü
ye ateş açıldı.» 

«Çanakkale'de üçyijız ikisinin 'kavgası, elli 
yaralı.» 

«Siverek'e bağlı Munuıt köyünde bir arazi 
anlaşmazlığı yüzünden Köy Ağası Hadi Kara-
keşil yaralanınca Karakeçil Aşiretine mensup 
beşyüz silâhlı köyü yağma etti.» 

«Yedi köy halkı Ordu İğdır ormanını işgal 
etti.» ilâ... 

Normal ahvalde önleyici zabıta ödevini ya-
pamıyan emniyet kuvvetleri kütle hareketleri 
karşısında felce uğramaktadır. Kayseri - Si
vas, Bursa - Eskişehir maçlarında cereyan 
eden hâdiseler ve doğan zarar bunu ispat et
mektedir. Elbistan olayları, Afyon - Antalya-
ıspor maçı, bu maçta cereyan eden Devlet kuv
vetlerini hedef alan ve rencide eden taşkınlık
lar, Hükümetin yetersizliğini ortaya koymak
tadır. Ve bu, Hükümetle milletimizin, Devle
timizin ciddî gaileler içine düşebileceğini or
taya koymaktır. Son Antep olayları da ti
piktir. 

Aziz milletvekilleri; Hükümetin seyirci kal
dığı, müessir tedbir almaktan uzak bulunduğu 
bir konu da, halkımızın mânevi birliğini, inanç 
ve ideoloji vahdetini bozan faaliyetlerdir. Ya
bancı amaline uygun olarak mezhep ayrılıkla
rını tahrik eden yabancı devlet faaliyetleri ya
nında sistemli, metotlu bir tarzda Hıristiyanlık 
propagandası yapılmaktadır. Emperyalist, ka
pitalist ülkeler yurdumuzda açtıkları yabancı 
yüksek okullarda iktisadi, siyasi emellerini uy
gulatacakları yerli alet ve ajanları imal heve
sindedirler. Bu konuda teknik oriyantasyonu 
yeterli görmiyerek dinî telkinlerle de Türklük
ten koparttıkları, kopartmayı ümidettikleri ele
manlarla kendi hizmetlerinde bir elit zümre ya
ratma çabasındadırlar. Bu telkinler^ okulların 
duvarlarını da aşmış, masum halkı hedef alır 
seviyeye ulaşmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; Tahran'da, Şam'
da, Kahire'de, daha Güneyde bilmediğimiz bir

çok merkezlerde, Anadolu çocukları millî birlik 
aleyhine alet kılınmak için, Devletimizden ha
bersiz, Devletimizin kontrolü dışında telkine 
tabi tutulmaktadır, her türlü mezhep ayrılıkları 
için, nifak için. Yabancı devletler, bu zavallı ev
lâtlarımıza burs tahsis etmektedirler, burs 
kredi... 

Muhterem milletvekilleri, genel silâhlanma, 
memnu silâh ve cephanenin satışı, ki Devlet 
güvenliğini, millet güvenliğini tehdideden bir 
hâdisedir, bir iç pazar problemi olmaktan çık
mıştır, bir Devlet güvenliği ve 'bütünlüğü mese
lesi halini almıştır. Bugün yurt, beynelmilel 
çapta bir silâh kaçakçılığının pazarı ve transit 
alanıdır. Hudutlarımızdan, her yolla, her tip, 
ağır, hafif silâh aracı ve gereci sokulmakta, bey
nelmilel şebekeler, plânlarına uygun faaliyetle
rini rahatça yürütebilmektedirler. Karadeniz ve 
Tuna yoluyla komşu ülkelerden gizlice, 
tonlarca silâh sokulmaktadır. Rize'den Trabzon'a 
giden bir kamyon, şoförünün dikkatsizliği yü
zünden devrilince, içinden yedi ton cephane çık
mıştır. Basit silâh sevdası değil, dürbünlü tü
fek, havan topu, bomba ilâh... Bir Karadeniz 
köyünde, bir taburu donatabilecek kadar son 
model silâh ve cephane bulunmuştur. Bunlar 
göze çarpanlar, bulunabilenler... (A. P. sırala
rından anlaşılmıyan müdahaleler) 

Evet, şoförü uyuduğu için ağaca çarpıyor, 
devriliyor, öyle geçiyor, birinci hâdise böyledir. 
İkincisinde, jandarmanın takibi ile meydana 
çıkarıldığını ifade ederim. 

Muhterem milletvekilleri; eşkiyanm elinde
ki silâhların, takip müfrezelerinin elindeki si
lâhlardan daha üstün kalitede olduğunu, daha 
mütekâmil bulunduğunu belirtmiştim. Bu şunu 
gösterir : Yurt dışından sokulan, sokulabilen 
tonlarca cephane, meşum emellerle kullanılabi
lecektir. Tedbir yetersiz kalmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; görevli Hüküme
tin, mesul Hükümetin yetersiz kaldığı bir diğer 
konu da genel kaçakçılık olayıdır. Hudutları
mız, liman şehirlerimiz, hava limanlarımız her 
türlü kaçakçılığa açıktır. Kaçakçılık âdeta mü
samaha ve teşvik görmektedir. Millî ekonomi
mizin kaçakçılıktan gördüğü tahribat korkunç
tur. Kaçak eşya bakanlıkların kapısı önünde 
serbestçe satılmaktadır. Münhasıran kaçak eşya 
satan dükkânlar, pasajlar, çarşılar kurulmuş-
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tur. Mütegallibe eşrafın, altın, kahve, afyon, 
canlı hayvan kaçakçılığı ile kurduğu oteller, 
köşkler, malikâneler, halkla, devlet gücü ile 
alay eden bir cüretle ve hayasızlıkla büyük şe
hirlerimizin meydanlarında yükselmektedir. 
Kaçakçılık, hakkını teslim etmek gerekirse söy-
liyelim, özel teşebbüsün çok büyük bir başarı ile 
yürüttüğü verimli bir yatırım alanıdır. Finanse 
eden, teşkilâtlıyan emniyetli ve kârlı bir iş üs
tündedir, kurşuna hedef olan, mayına çarpan, 
yakalanınca yargılanan, aç, çıplak takımıdır. 
Ticaret Bakanımız 1968 yılı içinde sadece İran'a 
bir milyon canlı hayvan kaçırıldığını ifade et
miştir. Tabiî hemen belirtelim, bu endüstrinin 
kralları kanunun fevkindedir, valiye, kaymaka
ma nafizdir. Bunları tâyinettirebilir, Emniyet 
Müdürünü sürdürebilir, Jandarma Kumanda
nını azlettirebilir, cezalandırttırabilir... 

Muhterem milletvekilleri, Kıta Çin'ini, Kızıl 
Çin'i resmen tanımadık, ama fiilen tanıdık. Kıta 
Çin'i menşeli her türlü emtia Sayın Sükan'ın 
Bakanlığının kapısı önünde, Gümrük ve Tekel 
Bakanının kapısı önünde satılabilmektedir. Bu 
toplantıdan sonra, istirahate çekilen aziz arka
daşlarımız, Bakanlığın kapıları önünde satıcıla
rı bulup, alabilirler. 

Muhterem milletvekilleri; mesul Hükümetin 
yönetiminde, tâbiri caizse, Türkiye hudutları 
Nasrettin Hoca'nın Türbesine benzemiştir. Sa
dece içeride vatandaşın can, mal güvenliğini, 
haysiyet güvenliğini korumakta yetersiz kalma
maktadır Hükümet, vatandaşına da sahip çıkmı
yor. Hürriyet Gazetesindeki manşet: «Lübnan'
da kaçak 30 000 Mardinli var. Cebine 50 lira 
koyan rahatça hududu aşabilir» diyor. Ve Sayın 
Çalışma Bakanımız, Lübnan Hükümetinin bu ko
nuda bir anlaşmaya yanaşmadığını söylüyor. 
Hudut açık, cebine 50 lira koyan hududu aşa
biliyor. 

Muhterem milletvekilleri; hudut tabiî iki 
yönlü açık. Kanunlarımız engelleyici olduğu 
halde, işsiz güçsüz takımı, uyuşturucu maddeler 
müptelâsı, özür dilerim, kendini ticaret konusu 
yapan onbinlerce serseriye ülkenin kapısı açıl
mış, taşıdıkları hastalıkları Türk toplumuna aşı
lamalarına seyirci kalınmıştır. Kılıksız bu sa
pık serseriler güruhu üç sene tahribatlarını, 
kendilerine müdahale yapılmaksızın, engelsizce 
yapabilmişlerdir. Üç yıl, kutsal mâbedlerimizin 

çevresi, kutsal anıtlarımızın, sanat âbidelerimi
zin çevresi bu serserilere yatak olmuştur ve se
vimli Turizm ve Tanıtma Bakanımız, incinme
sinler diye, Avrupa malı özel kâğıt getirdiğini 
ifade etmiştir, fotoğrafını çektirmiştir. Devle
tin ciddiyeti de budur. Bu serseriler güruhu
nun, beyaz zehir ticareti dışında, diğer sapık fa
aliyetleri dışında bir meşguliyetleri de tarihî 
eser kaçakçılığıdır. Hemen arz edeyim, hakkjnı 
teslim etmemek olur, Sayın Sükan'a burada te
şekkür ederiz, üç yıl bir gecikme ile kapıları ka
pamıştır. Sanat âbidelerimizde, eserlerimizde hır
sızlık yoliyle, tahribat voliyle zarar korkunçtur. 

Muhterem milletvekilleri; vatandaşı huzur
suzluğa sevk eden, lâkaydı, ihmal ve ehliyetsiz
liğin bir diğer tezahür alanı da trafik davamız
dır. Karayolları mezbahasında her yıl binlerce 
yurttaş kurban edilmektedir. Demirel iktidarın
da, her gün trafik kazasında 10 kişi ölmüş, 50 
kişi yaralanmıştır. Devlet taşımasının yetersiz
liği, yavaşlığı, pisliği, pahalılığı yurttaşı kara
yollarından, otobüs, minibüs, taksi tanımasına it
miştir. Bu alan kontrolsüzdür. (A. P. sıraların
dan anlaşılmıyan, müdahaleler.) 

Sayın Başkanım rahatsız ediyorlar, dikkâti
nizi çekmek isterim. 

BAŞKAN — Takibediyorum efendim. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Teşek

kür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız rahatsız 

olduklarını beyan ediyorlar. Lütfen biraz da
ha sakin olmanızı istirham edeceğim efendim. 

Buyurunuz efendim. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — şehir;içi 

taşıma ve ulaştırmada minibüs, taksi ve dolmuşu 
trafik sıkıntısı, trafik tıkanıklığı yaratmanın 
yanında fakir millî ekonomimiz için ciddi bir 
israf olmaktadır. Partizanlık parmağını, demo-
goji parmağını buraya da sokmuştur. Otobüs ye
rine, belediye taşıması yerine minibüs ve taksi 
dolmuşu tercih edilmiştir. Bunlar ahrete giden 
arabalardır, canlı tabutlardır, seyyar tabut. ; 

Aziz milletvekilleri; mesul Hükümetin yurt
taş güvenliğini teminle görevli servislerin görü
nen ve yaşıyan durum karşısındaki tutum ve ic
raatları menfidir. İçişleri hizmetleri müessiriyet
ten, ciddiyetten yoksundur. Hükümetin menfi 
icraatı iç güvenlik kuvvet ve servislerinin yurt
taş karşısında saygılı, ümit veren, itibar gören 
vasfını... 
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DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Bunlar okuma değil 
mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, ben taki-
bediyorum. (A. P. sıralarında anlaşılmıyan mü
dahaleler) 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Osmanlı ve
zirleri, inanın Osmanlı vezirleri, Demirel Hükü
metinin bakanlarından daha ciddî idi. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim hatip konuşuyor, lüt
fen karşılıklı konuşmayı bırakalım. İstirham 
edeceğim arkadaşlar. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Hizme
te almada itinanın kaybolması, polisi parti po
litikasına alet yapma isteği, bu meslek camia
sına yakışmıyan kişilerin, iktidar militanlarının 
emniyet kadrolarına alınması emniyet hizmetinin 
itibarının kaybolmasına, vatandaşın bu hizmete 
duyduğu güvenin zayıflamasına sebebiyet ver
miştir. örnekler utanç ve ıstırap vericidir. Ku
sur ve sorumluluk polisin değil, Hükümetindir. 
Arz edeceğim olayların failleri elbette bu cami
aya manen yabancıdır. Hizmete seçmede ve 
kontrolda ölçü ve itinayı kaybeden Hüikümet bu 
hizmet camiasının muhterem mensuplarının mü
essif hâdiseler dolayısiyle duydukları büyük 
azabın da sorumlusudur. Bu olayları, dikkati
nize arz ederim, ciddiyetle üzerinde durulma
sı lâzımgelen olaylardır. Ankara'da bir polis 
bir polisi vurdu. Lokantada kafayı çekip sar
hoş olan 4 polisten biri aşka gelip tabancasını 
ateşleyince arakdaşı trafik polisi İskender Yur
dakul'un ölümüne sebeboldu. Ankara'da bir 
polis kaatil oldu. Affedersiniz, bilmem nereyi 
basan evli polis arkadaşına silâh çekti. 

Mahalleyi soyup soğana çeviren bekçi; Kara
deniz Ereğlisi. izmir'de bir polis arkadaşını ya
raladı. Selçuk'ta 15 toplum polisi Selçuk'u mu
harebe meydanına çevirdi. 15 yaşındaki genci, 
yanındaki gencin elinden alan polis. Otel oda
sında beylik tabancayla intihar eden, evet Dr. 
Alâattin Yavaşça'yi şarkı söylemediği için yum-
ruklıyan komiser. (A. P. sıralarından «yalan» 
sesleri). 

Fotoğrafı burada arkadaşlar. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, istirham 

ediyorum. Mevzu ile alâkası olmıyan şeyleri 

burada lâf atmak için fırsat bilmiyelim. Lâf 
atmakla gensoru ortadan kalkmıyacak. Söyle
necek şeylere de mâni olmaya imkân yok. Mü
saade edin efendim, görültüyle değil de oyları
mızla bu işi neticeye bağlıyacağız, istirham edi
yorum, dinliyelim. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Silvan'
da bir polis, iki bekçi, bastıkları evde sarkıntı
lık olayı. Halk mütecavizleri yakaladı. Tevali 
edebilir. Bunlar Emniyet camiasına yabancıdır, 
Emniyet camiasına yabancıdır. Sebeplerini arz 
ettim. Polis güç şartlar içinde vazife görmekte
dir. Genellikle önleyici zabıta ödevini yapama
maktadır. Çok defa vatandaşın canını, malını, 
şerefini tehdideden duruma, suça ve failine seyir
ci kalmakta, suçlu suçu ika ve zarar iras ettik
ten çok sonra takibe geçilmektedir. Partizanlık, 
mütegallibe ve zorbanın siyasi nüfus kazanmış 
olması polisi zorbaya, suçluya, mütecavize karşı 
görevinin icabını yapmakta son derece ürkek ha
le getirmiştir. Gençliği siyasi emellerle polise, 
Devlet kuvvetlerine, adliyeye karşı gelmeye tah
rik eden anlayış da polisin ürkekliğini artırmak
tadır. (A. P. sıralarında anlaşılmıyan müdaha
leler). 

BAŞKAN — Takibediyorum efendim. Ha
tibe sizden daha yakınım. Onun için müsaade 
etmenizi istirham ediyorum. Lüzumsuz bahane
ler icadetmeniz gerekmez. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri; personel ve mesul hüküme
tin, personel ve idare politikası, bu hizmet ca
miasının ihtiyaçlarını, maddi mânevi ihtiyaç
larını karşılamaktan, verimli bir hizmet görme
lerini teminden uzaktır. Emniyet görevlilerinin 
onur ve haysiyetinin vatandaşın da emniyeti, 
devletin de haysiyeti olduğu çok defa düşünül
memektedir. Son bir olay: Genç ve ülkücü bir 
polis memuru 575 lira maaş ile İstanbulda 
300 lira ev kirası verip vazife göremem, dedi 
ve âmirlerinden tayinlini istedi, Erzincan'a 
tâyini temin edildi, 500, 600, 700 lira istanbul'
da vazife gören binlerce polis memuru. Ya geçi
minin temini için tâyinini istemiyen? Üstünde 
düşünülmesi lâzımgelen bir noktadır. 

Muhterem milletvekilleri; bu hizmet ca
miasının bir bölümü olan Jandarma teşkilâtı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki görüşlerimi arz 
etmek istenim. 
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Millî nüfusun üçte ikisinden fazlasının ve 
vatan sathının binde 997 sinin iç güvenlik ve 
asayişi ile görevlendirilen Jandarma, olaylar
la da belirdiği gibi, bu ödevi yeterlilik ölçüleri 
içinde ifa edememektedir. Jandarma subayları 
partili politikanın pekiyi olan idare âmirlerinin 
tazyiki ile dayanılmaz bir azap içine düşmüş
tür. Bu idare âmirleri Jandarma subayları üze
rinde ceza verme, işten el çektirme, geçici veya 
sürekli olarak yerlerini değiştirme, sicil verme, 
müfettişle denetlettirme, izin verme gibi geniş 
yetkilerin çok defa ölçüsüz kullanmakta ve kö
tüye kullanmaktadır. Ve bu moral, disiplini, hiz
met verimini düşüren bir durum ihdas etmekte
dir. Hükümetin bigâneliği teşMIât ve hizmete 
nüfuz edememesi, Jandarmanın muğlâk, müte-
nakız mevzuatı, hizmeti zorlaştırmakta, perso
nelin moralini düşürmektedir. Bu hizmet ca
miası büyük malî imkânsızlıklar, teçhizat ve 
malzeme yokluğu, yoksulluğu içindedir. İktida
rın, Hükümetin ihtisasa önem vermeyişi, isa
betsiz kuruluş ve konuş değişiklikleri Jandar
manın mahdut imkânlarının da israfı ol
muştur. 

Emniyet hizmeti içinde bekçi zümresi ta
mamen unutulmuş vaziyettedir; halleri içler 
acısıdır. Başkent bekçisi bile paçavralar içinde
dir. Malûmdur, hizmet şartları mâkul, âdil ve 
muayyen olmaktan uzaktır. Keyfî işlere tabidir
ler. Sosyal güvenlikten, hayat güvenliğinden 
yoksundurlar. 

Muhterem milletvekilleri; şimdi mesul Hü
kümet huzurunuza gelecektir, pempe gözlük
le Türkiye'yi görmektedir, göstermeye çalışa
caktır. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Sen de 
kapkara gözlükle görüyorsun. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Ben 
gözlüksüzüm. 

BAŞKAN — Sayın Aytaş, rica ediyorum, 
lütfen müdahale etmeyin. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Mesul 
Hükümet vatandaşın feryadına kulağını kapa
yabilir. Şöylesine çizilmiş, düzenlenmiş istatis
tiklerle durumu olduğundan çok farklı göste
rebilir, hali inkâr edebilir. Bizzat kendisinin 
içinde bulunduğu huzursuzluğu gizliyebilir, 
asayişin berkemal olduğunu söyliyebilir, ama 
ballan ıstırabı, huzursuzluğu, korkunç asayiş 

bozukluğu, millî birliği, iç barışı tehdit eden 
mânadaki silâhlanma beynelmilel şebekelerin 
suikast tertipleri, meşum emelli silâhlanma 
faaliyetleri aleniyet içindedir, görünen ^ir 
vakıadır. Biz, Yüce Mecliste ikaz ödevimizi 
yapıyoruz. 

Hepinizi candan saygı ve sevgilerimle se
lâmlarım. (Muhalefet sıralarından alkışlar.^ 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Seyit Faruk önder; söz sırası sizin, j 

Buyurun efendim. 
M. P. GRUPU ADINA SEYÎT FARUK 

ÖNDER (Konya) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; yurdumuzda mevcut asa
yişsizlikten dolayı Hükümet hakkında gen
soru açılmasını istiyen önergenin gündeme 
alınıp, alınmaması hususunda Millet Partisi 
Meclis Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

önerge sahibi yurdun emniyet ve asayişin
den birinci derecede sorumlu bulunan Hükü
met hakkında vazifesini yapmadığından dolayı 
gensoru açılmasını talebettiği bu önergesinde 
özetle, Türkiye'de şekâvetin yaygın ve et
kili bir hal aldığını, şehirlerarası yollarda 
ulaşım emniyeti kalmadığını, eşkiyalarm her 
gün yüzlerce vatandaşı soyduğunu, mütegjal-
libenin kiralık katil beslediğini, büyük şe
hirlerde zorbalığın, serkeşliğin hükümran ol
duğunu, silâhla vuruşma ve mukatele olayla
rının Cumhuriyet tarihinde benzeri görülme
dik bir kesafet kazandığını, ülke çapında bir 
gayrikanuni silâhlanma faaliyetinin gözükmek
te olduğunu, yurdumuzun beynelmilel siljâh 
kaçakçılığının en hareketli bir pazarı haline 
geldiğini, her tip ağır ve hafif savaş silâh
larının yurda sokulup serbestçe alınıp satıl
dığını, limanlarımızın ve hudutlarımızın her 
türlü kaçakçılık faaliyetine açık bırakıldığım 
ve nihayet trafiğin bir ölüm makinası hali
ne geldiğini ileri sürmekte ve jandarmanın 
araçsız, imkânsız, polisin suçu önlemede 
müesseriyetten mahrum, hizmeti almada ölçü 
ve itinanın kaybolmuş bulunmasından dolayı 
da kifayetsiz, bekçinin tamamen unutulmuş 
ve perişan bir halde bulunduğunu belirtmekte 
ve Hükümeti eşkiya ile müzakereye girip, ijki-
li anlaşmalar yapmakla suçluyarak Hükümetin 
ihmali, yetersizliği, hatalı davranışları yüzün
den yurttaşın iç güvenliğini ve huzurunu tama-
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men kayıp ettiğini iddia etmekte ve konuşma
sında hâdiseleri misâlleri ile dile getirmiş bu
lunmaktadır. 

Filhakika, her sabah elimize gazetemizi aldı
ğımız zaman bir veya birkaç cinayetin işlen
miş olduğunu yahut bir çapulculuk ve gasp 
olayının vukua geldiğini yahutta sarhoş veya 
uykusuz şoförlerin yaptığı trafik kazalarında 
bir veya birkaç vatandaşın hayata gözlerini 
yumduğunu esefle ve üzüntü ile okumaktayız. 
Bu hal, önerge sahibinin iddialarında, belki bi
raz mübalâğalı da olsa, kısmen haklı olduğu
nun bir delilidir. Ancak, acaba bu halin sebebi 
yalnız, sayın milletvekilinin Önergelerinde zik
rettikleri sebepler midir? Yani bu hal yalnız 
zabıta kuvvetlerinin veya araç ve gereklerinin 
yetersiz olduğundan, yahutta Hükümetin ihmal 
ve lâkaydısındanmı ileri gelmektedir? Ka
naatimizce meselenin en mühim noktası da bu
dur ve buradadır. 

'Son yıllardaki vakalar üzerinde Ciddiyetle 
duracak olursak bunların mühim bir kısmının 
âdi birer zabıta vakası veya asayişe müessir 
hâdiseler olmaktan öte ve önemli bir mânâ 
taşıdıklarını ve yalnız zabıta kuvvetlerinin ih
mal veya kifayetsizliği yüzünden işlenen vaka
lar olmadığını anlamakta gecikmeyiz. Meselâ, 
bir gazetenin son birkaç aylık nüshalarından 
aldığım şu başlıklar üzerinde bir nebze dura
lım. 

«Bir öğrenci öğretmenini Seviyorum Diye 
Uyurken öldürdü.» 
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«Bir Pazarcı Bir Kilo Domates İçin Bir 
Emekli Albayı öldürdü.» 

«Yurt Dışında Vazife Gören Bir Maliyeci
miz Casusluk Yaparken Yakalandı.» 

«Bir Onbaşıyı Şakiler MaJkinah Tüfek ile De
lik Deşik Ettiler,» (A. P. sıralarından «Yaka
landı, yakalandı» sesleri) 

«Dört Polis Bir Benzinciyi Soydu.» 
«Polis Müdürünün Vurduğu Adam Hastane

de ölünce Halk Hükümet Konağına Hücum 
etti.» 

«Bir Güzel Kız, Elinde Silâh Dağlarda Soy
gun Yapıyor.» 

Bir kaç misal olarak zikrettiğim ve gelişi 
güzel sıraladığım bu gazete manşetlerini ayrı 
ayrı tahlil edersek görürüz ki, bunlarda müşte
rek iki nokta mevcuttur : 

Bir; işlenen bu suçlar memlekette-bir ahlâk 
buhranının mevcudolduğunu göstermekte ve Al
lah korkusunun azaldığını ifade etmekte. 

iki; halkımızda kanun ve hükümet korkusu
nun da hemen hemen kalmadığını açıklamakta
dır. 

Yurdumuzda son aylarda asayişe müessir 
hâdiselerin çoğalmış olup olmadığını ve çoğal
mış ise bunda Hükümetin sorumluluk derecesi
ni tesbit etmezden evvel bu mesele dolayısiyle 
bir gensoru açılmasının icaJbedip etmediği husu
sunda daha emin bir sonuca varabilmek liçin ka
naatimizce evvelâ, meselenin tabanına inmek, 
sebep ve âmilleri üzerinde durmak ve iki nokta
da özetlediğimiz hususun nedenlerini bir tah
lile tabi tutmak gerekir. 

Esefle belirtmek icaJbeder ki; Garp medeni
yeti ile temasa geçtiğimiz tarihten itibaren Garp 
medeniyetinin kötü ve gayriahlâki taraflarını 
yavaş yavaş almaya ve kendi millî benliğimizi 
kaybetmeye başladık. Millet olarak, Devlet ola
rak millî örf, âdet, anane ve mânevi inançları
mız ile olan bağlarımızın gvuı be gün gevşemesi 
ve onun yerine Garp âleminin sıyrılmaya ça
lıştığı sözde Garp medeniyetinin kokmuş ve de
jenere olmuş kötü âdetlerinin musalladolması, 
bize göre bütün bu olayların başlıca âmili ve 
dolayısiyle bizim âdeta sebebi felâketimiz ol
muştur. Bilhassa, çok partili demokratik re
jimi kabul ettiğimiz son 20 seneden beri politi
kada ahlâkın düstur ittihaz edilmemesi, dinin 
zaman zaman politikaya âlet edilerek mânevi 

«Evli bir Kadın île Yakalanan Polis Linç 
Edildi.» 

«Bir Genç Parasını tstiyen Alacaklının Bo
ğazını Kesti» 

«Sabıkalılar Ruhsatlı Tabanca ile dolaşırlar
ken Yakalandı.» 

«Bir Müdür öğretmenini Zorla Kaçırarak 
Irzına Geçti» 

«Kadın Şeyhe tsyan Edenleri Tarikat Men
supları Kurşun Yağmuruna Tuttular.» 

«Türkçe İncil Dağıtanların Adedi Gün Geç
tikçe Çoğalıyor.» 

«Bin Lira Başlık Parasını Veremiyen Genç 
Bu Yüzden Dört Kişiyi öldürdü.» 

«Beş Şaki Otomatik Silâhlarla Çevirdikleri 
Bir Jipte İki Kişiyi öldürdü.» 

«Gelininin Irzına Geçen Bir Baba Oğlu Ta
rafından Vuruldu.» 
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inançların günlük politika kavgalarına mevzu 
yapılması dolayısiyle mazi ile irtibatımız kesil 
miş, mevki, ikbâl ve ihtiras hırsı yüzünden 
memleketimizde ahlâk her geçen gün biraz da
ha sukut etmiş, mânevi inançlar biraz daha sar
sılmış, ahlâk namına ahlâksızlık, hak namına 
haksızlık, din namına dinsizlik yapanların ade
di biraz daha çoğalmıştır. Bilhassa, son sene
lerde bütün bunlara bekçilik etmesi gereken 
Hükümetin âdeta acze varan müsamahası, oy 
avcılığı ve şahsi menfaat uğruna takındığı affe
dici ve görmemezlikten gelici tavır, yurdumuzu 
her nevi ahlâksızlığın mubah görüldüğü bir bel
de haline getirmiştir. 

Son aylarda kulaklarımıza öyle inanılmıyacak 
haberler geliyor ki, bunların, değil vukuu, söy
lenmiş olması dahi her vatanseverin kalbini sız
latacak niteliktedir. Bir gün bir mermi kaçak
çılığına bir milletvekilinin adının karıştığı ve
ya bir diğerinin bavul ile çakmak yakalattığı 
şayiası çıkıyor. Diğer bir gün bâzı Parlâmento 
üyelerinin yine nüfuz ticaretine başladıkları 
iddia olunuyor veya komüsyon alarak kredi sağ
ladığı veya menfaat mukabili parti değiştirdiği 
haberleri yayılıyor. Bâzı yetkili kimselerin 
yüzdeler alarak mühim işleri muayyen şirketle
re ihıTe ettirdiği insafsızca söylenebiliyor ve 
hattâ diller pervasızca daha üst makamlara ka
dar uzanabiliyor. Kanaatimizce işte, asıl üze
rinde önemle durulacak mesele budur ve asıl 
bunun sebeplerini araştırıp bulmak lâzımdır 
Çünkü, asayişe müessir hâdiselerin hakiki ar
tış sebebi ve sorumluları bundan sonra ortaya 
çıkacaktır. Meşhur bir söz vardır: «Dağlan 
bekliyen ne polistir, ne jandarmadır. Dağları 
bakliyen, evvel Allah ve sonra Hükümet, kanun 
korkusudur.» derler. Esefle söylemek lâzımdır 
M, bugün cemiyetimizde cidden Allah korku
su, Hükümet ve kanun korkusu hemen hemen 
kalmamış denecek kadar zayıflamıştır, işte bu
nun sebeplerini de tahlil ettikten sonradır ki, 
ancak Hükümetin memlekette mevcut asayiş
sizlikteki kusurunun derecesini anlamak müm
kün olacak ve ondan sonra bu önergenin gün
deme alınıp alınmaması hususunda bir sonuca 
varabileceğiz. 

Muhterem milletvekilleri? demokratik düzen 
içindeki bir memleketin en yüksek mercii, şüp
hesiz, hâkimiyeti elinde tutan milletin temsil

cilerinin bulunduğu ve Kâbe-i Millet sayılan 
Parlâmentosudur. Bu sebeple evvelâ, bu par
lâmento üyelerinin hukukî varlıklarının dayana
ğı olan Anayasaya bağlı, ahlâk ve fazileti sa
hibi, yeminlerine sadık, halka numune ola
cak kişilerden teşekkül etmesi ve seçim kanun
larının böyle kimseleri Parlâmentoya göndere
cek nitelik ve yeterlikte bulunması lâzmidır. 
Esefle kaydetmek isteriz ki, mevcut Seçim jKa-
nunumuz bu hususta kâfi derecede yeterli | de
ğildir. Birer hizmet vasıtası olan siyasi parti
ler ve hizmete müteveccih fikir ihtilâfı nitejiği-
ni aşmaması gereken siyasi mücadele, yu^du 
muzda bir tefrika haline inküâbetmiş ve maale
sef iktidara mensubiyet, bir geçim vasıtalığı 
almış bulunmaktadır. 

Birkaç bin fazla oyun veya Mecliste adedi 
ekseriyetin temini için her kötü hareket mtfisa-
maha ile karşılanır olmuş, taraftarlara Deyiet 
eliyle menfaatler sağlanması âdet hükmüne gir
miş ve maddi refahı sağlamaya matuf hareket
lerde ahlâk değil, ahlâksızlık esas sayılniaya 
başlanmıştır. Hattâ, Hükümet bizzat bâzı mah
keme kararlarını uygulamamakta bir beis gör
memiş ve Anayasa kuruluşlarının bâzı karar
ları alenen en salahiyetli Hükümet adamları; ağ
zından telin edilerek kışkırtıcı beyanlarda | bu
lunulmuştur. Kâbe-i Millette, bir partiden al
dıkları oylarla milletvekilliği sıfatını kazanan
ların, basit menfaatler veya küçük hesaplarla 
partilerinden ayrılarak, kendilerine o şerefi ka
zandıran eski partilerine her fırsatta sövmeleri 
hoş karşılanmış ve yerine göre hatltâ taltif Edil
miş ve hattâ bir muhalif parlâmento üyesi par
lâmento kürsüsünde, iktidar partisinin de jt>a$ı 
olan Başbakana, şimdi söylemeye dilimin Var
madığı bir sıfatı reva görmüş ve Meclisin ekse
riyetini teşkil eden iktidar partisine mejsup 
parlâmento üyelerine babalarını da kanştırajrak 
itale-i lisanda bulunmuş ve bu kötü harekelin
den dolayı partisi içinde kaybettiği itibarı, Söv
düğü iktidar partisinde bulmuş ve itham edjilen 
baş tarafından basit menfaatler ve birkaç hm 
oy için affedilerek, o safların en mergup inhanı 
haline gelmiştir. 

İşte muhterem milletvekilleri, bir memleke
tin en ulvi sayılan ve milletin kâbesi telâkki ^di
len Meclisinde bunlar olur ve o Meclisten çıjkan 
Hükümetten bu ahlâkla bağdaşmıyacak fiiller 
sâdir olursa, elbette sözümüze başlarken aıra-

— 139 — 
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ladığımız ve kökü ahlâksızlığa, Allah, kanun 
ve Hükümet korkusuzluğuna dayanan hâdiseler, 
o memlekette ahval-i âdiyeden sayılır ve böyle 
hadiselerin adedi her gün artar. Mal ve can em
niyetini sağlamaya memur olanlar, bugün mem
leketimizde olduğu gibi, birbirleriyle anlaşa
rak topluca soygun yapabilirler ve kendisine 
mühim mevkiler verilip, Devlet sırrı emanet 
edilenler maddi menfaatler karşılığı kendi va
tanı ve milleti aleyhine casusluk yapacak düşlük-
lüğü gösterebilirler. Milletvekillerine, hattâ 
bakanlara her çeşift suç pervasızca yafloştırıla-
bilir. Memlekette her geçen gün, Allah ve ka
nun korkusu biraz daha azailır, bu korku azal
dığı zaman da, memlekette asayişi sağlamak 
için, ne her şahsın başına bir polis veya bir bek
çi koymak ve hattâ ne de polislik, bekçilik ya-
paıbilecek namuslu insan bulmak mlümkün ola
bilir. Onun içindir ki, mevkide olanlar ve mil
lete baş olarak seçilenler, o başın ve dolayısiy-
le derece derece mevkiin, iktidarın, milletin, Hü
kümetin, Devletin itibarını korumaya mecbur
durlar. Çünkü, onların korumaya mecbur olduk
ları itibar, yalnız şahsi itibarları değil, şahısla
rında temsil ettikleri bir milletin, bir memleke
tin itibarıdır. 

işte samimî kanaatimiz odur ki, arz ettiği
miz bu zaıflardır ki, bugün Hükümetin ve ikti
darın itibarını sarsmış ve gittikçe beliren ve ya
vaş yavaş halk tabakalarına yayılan ahlâk su
kutu derece derece memlekette asayişe müessir 
hâdiselerin artmasını intacetmiştir. 

Şimdi, Sayın içişleri Bakanı veya bir Devlet 
Bakanı kürsüye gelecek ve bütün bu hakikat
leri ve zarfları bir tarafa iterek veya duyma-
mazlıktan gelerek, nasıl hazırlandığı ve hangi 
raporlardan çıkarıldığı, bilhassa eski bir mül
kiye müfettişi olmaklığım hasebiyle tarafım
dan gayet iyi bilinen, bâzı rakamlara müsteni
den, hâdiselerin sene be sene azaldığını... 

KADRt EROĞAN (Sakarya) — Ayıp yaptın 
Faruk Bey; senin o zaman yaptıkların da sahte 
mi idi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
M.P. GRUPU ADINA SEYtT FARUK ÖN

DER (Devamla) — Ben teftiş ettiğim rakamları 
söylüyorum. 

Rakamlara müsteniden, hâdiselerin sene be 
sene azaldığını ispata çalışacaktır. Söylenecek 
bu rakamlar velev ki doğru olsal'ar bile ne mâna 

ifade eder? Kanaatimizce asıl mesele, en kısa 
bir zamanda meselenin üstüne eğilerek, milletin 
ahlâkını düzeltmeye müteveccih icraata girişmek 
ve Hükümet olarak, iktidar olarak, hattâ muha
lefet olarak iyi örnekler verebilmektedir. 

Biz, millî örf, âdet, anane, ahlâk prensiple
rimize bağlı, milletin refah ve saadetini sağla
maya matuf her türlü hareketin, ahlâk esasları
na dayanması şartını programına bir madde 
olarak almış, maddi kalkınmanın mânevi kalkın
ma ile birlikte mümkün olabileceğine inanmış 
bir parti olarak Hükümetten bunu istiyor ve bu
nu bekliyoruz. 

Allah ve kanun korkusu bu milletin ruhun
da tekrar eski kuvvetini bulduğu ve Hükümet, 
iktidar, halk indindeki itibarını yükselttiği za
man bu hâdiselerin kendiliğinden ortadan kalka
cağına inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; şu izahatım göste
riyor ki, biz Millet Partililer, bu hususta asıl 
suçlunun iktidar partisi olduğuna inanıyoruz. 
Hükümeti dinledikten sonra, iştirak ve alâkası
nı tesbit edip, oylarımızı tahassul edecek kanaa
timiz istikametinde kullanacağız. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunan Yüce Mecli
si hürmetle selâmlarım. (O.H.P., G.P., C.K.M.P., 
M.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Diğer gruplar adına söz istiyen 
şu ana kadar olmadı. 

HÎLMt İNCESULU (Çorum) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu. adına 
Sayın Hilmi incesulu, buyurunuz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Hüsnü Özkan, 
. T. I. P. Grupu adına Sayın Yunus Koçak, söz is
tediler. 

G. P. GRUPU ADINA HÎLMI İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Afyon Milletvekili Sayın Muzaffer özdağ 
tarafından, Hükümet hakkında, Anayasanın 89 
ncu maddesi gereğince gensoru açılması hakkın
daki önerge üzerinde, Güven Partisi Grupunun 
görüşünü arz edeceğim. 

Sayın özdağ, bu önergesinde - okunduğun
da muttali olduğunuz üzere - birçok ciddî prob
lemleri huzurumuza seriyor. Bu, birbirinden 
önemli konulan, kendi üslûbu ile belirtiyor. 
Yurttaşın en önemli ve âcil ihtiyacının, asayiş 
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sorunu, güvenlik ihtiyacı olduğunu, can, maU, 
haysiyet, onur güvenliğini sağlamak Devlet var
lığının sebebidir, diyor. Haksız da sayılmaz. 

Türkiye'nin bu iklimi kaybetmekte olduğu
na, yurttaşın kendisini tehlike ve tehdit içinde 
gördüğüne, eşkiyalığın yaygın ve etkili bir hal 
aldığına, şehirlerarası ulaşımda emniyet kalma
dığına, eşkiyanın takip kuvvetlerinden daha üs
tün silâhlar kullandığına, kanun dışı kuvvetle
rin yurtdaşı öldürdüğüne, emniyet ve asayiş 
kuvvetlerine yardımcı yurtdaşlarm eşkiyanın 
zulmüne uğradığına, işaret ediyor. 

Maddeler halinde, yurttaş güvenliği ile ilgili 
konuları, kuruluşların tutumlarını da sıralıyor. 
Memleketin bu hali, yurtdaşı Hükümetin varlı
ğından şüpheye düşürmektedir, hükmüne varı
yor. 

Muhterem arkadaşlarım; acaba Sayın Öz-
dağ'm bu önergesinde ileri sürdüğü, birbirinden 
önemli konular karşısında gerçek durum nedir? 
Bunu ciddiyetle araştırmak, tartışmak ve bir so
nuca bağlamak zorundayız. 

Genel olarak duruma bakınca, yer yer olup 
biten hâdiseler karşısında Sayın Özdağ'a hak 
vermemek elden gelmiyor. Ancak, bütün Türki
ye'de bahsedilen şekilde bir emniyet ve asayiş
sizlik olduğuna, yurttaşın, Hükümetin varlığın
dan şüpheye düştüğüne, genel olarak inanmak 
da, fazla bir karamsarlık olur. Yurdumuzda 
hususiyle bâzı bölgelerimizde bir zamandan be
ri asayişsizlik bir gerçektir. Bu gerçeğin, yap
tığımız gezilerde yurtaşlarca dile getirildiği 
gibi, basınımızın günlük haberleri arasında 
yer almaya başladığı da malûmunuzdur. Veri
len haberlerin tafsilâtı zaman zaman hakika
ten korkunçtur. Bu olaylar karşısında mahallî 
Hükümet organlarının görevlerini yapamadık
ları, Devlet otoritesinin korunmadığı intibaı 
yaygın bir hal almaktadır. 

Yine muhterem arkadaşlarım, adalet ma
kamları önünde veya adalet binalarında tecellî 
edecek adaleti sabırla beklemek yerine bizzat 
ihkakı hak yoluyla öldürme, yaralama, saldır
ma hâdiselerinin çoğaldığını da görmekteyiz. 
Bunların da anlamları üzerinde ehemmiyetle du
rulmak lâzımdır. 

Bir zamandan beri yurttaşın bâzı hâdiseler
de gördüğümüz gibi, emniyet ve asayiş kuvvet
lerimize karşı direnme ve güvensizlik hissine 
kapıldığı da müşahede edilmektedir. 
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Keza, Türkiye'de ateşli silâhların alınması, 
satılması, bulundurulması, taşınması usulleri 
kanunla belli edilmiştir. Bu esas usullere uy
mayanlara ağır müeyyidelerin uygulanacağı 
ikanunda yazılıdır. Emniyet ve asayiş kuvvet
lerimiz günlük ©alışmalarında bu yasaklara 
uymıyanları durmadan yakaladıkları hakjle, si
lâh alım - satımı nerede ise korkusuzca yapıl
ma}^ başlanmıştır, özellikle köylerde silahlan
ma umumileşmektedir. Komşusunun bir silâha 
sahibolduğunu gören, haklı bir şevki tafyiî ile 
derhal silâh tedarik etmek yollarını aranmakta
dır. Bu hal, köy havasında umumi bir 'güven
sizlik yaratmaktadır. Böylece kanunsuz silâh bu
lundurmanın yaygın hal almaya başladığı ve de
vam ettiği de gerçeklerden birisidir. 

Bâzı şehirlerin, özellikle büyük şehirlerin 
gece emniyet ve asayişi çok ciddî tedbirleri ge
rektirecek özellikler göstermeye başlamıştır. 

Trafik zabıtası, türlü büro uygulamaların
daki şikâyetlerden başka, şehirlerarası yollar
daki uygulamalarda yeterli değildir, kifayetsiz
dir. Bilhassa bâzı istikametteki yollar,! vâki 
olan kazaları mütemadiyen canla ödetmekte
dir. Trafik kazalarındaki yıllık ölüm toplamı 
bâzı savaşlarda verdiğimiz zayiattan fabladır. 
Ve yükselmeye devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın ö'iergoi sahi
binin sıraladığı diğer konularda da gerçek pay
ları olanlar vardır. Fakat bütün bunlar acaba 
dünden bugüne kendiliğinden mi olmuştur, yok
sa bir sistemin uygulayıcıları Mm olursa ol
sun, birikegelmekte midir? Üzerinde objektif 
olarak insaf ile düşünmemiz gereken husus bu
dur. 

Birbiri üzerine yığılan, basınla günü günü
ne yurttaşa duyurulan bütün bu olaylardık bâzı 
sorumsuz yazarların, yazıların, dernek veya 
toplumsal faaliyetlerin, siyasi beyanatların, 
Türkiye'de bir anarşi ve çözülme ortamı yarat
makta amaçları bakımından fayda umanların 
çeşitli tahriklerinin tesiri yok mudur? Her ne 
pahasına olursa olsun meşru Devlet otoritesini 
yaratmak çabalarını görmemezlilkten geleme
yiz. Bütün bunlar bilinmiyen şeyler değildir. 
Kolayca da reddedilemez. Hükümete dei bun
ları görmüyor, bilmiyor diyemeyiz. Fakat kav
ramadığımız şudur; bütün bu vakıalar karşı-
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ısında Hükümet emrindeki Devlet teşkilâtı, 
mevcut yetkileri neden kemaliyle kullanma
makta veya kullanamamaktadır? Müessiriyeti-
ni hisaettdrmemektedir? önleyici tedbirler al
makta mevcut kanunlar yetersiz midir? Böyle 
ise Hükümetin almayı düşündüğü tedbirler, 
Yüce Meclise getireceği tasanlar var mıdır? 
Nelerdir? Kanunları ve yetkileri yetersiz bu
luyorlarsa acaba hangi faktörler, meselâ parti
zanlık gibi, uygulamalarda olumlu sonuçlar alın
masını önlemektedir. Üzerinde önemli durulma
sı gereken noktalar kanaatimizce budur ve bun
lardır. 

Konu cidden önemlidir. Türkiye'de demok
ratik nizâmın yerleşmesi, güç ve kudret bulması, 
hukuk devletinin işler hale gelmesi her şeyden 
evvel emniyet ve asayişin tam tesisiyle imkân 
dâhiline girer. İdarenin, bilhassa yargı organ
larının kanunları uygulamasiyle güçlenir, sürekli 
hâl alır. Meşru devlet otoritesine tam saygı 
sağlanmalıdır. Bu da kanunların tam uygulan-
masiyle olur. Uygulayıcı makam sahiplerinin 
kendilerini güven hissiyle görevlerini yapacak 
durumda bulmaları da şarttır. Bunda hiç şüp
hemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, konu çok yönlüdür. 
Hükümet hakkında istenilen gensoru kabul olun
sa, sonucu alınsa bile yeni bir Hükümetle bera
ber ortadan kalkacak gibi değildir. Nitekim 
başlangıcı bu Hükümet zamanında olmadığı gibi, 

....v-
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bundan sonra gelecek hükümetler zamanında da 
ortadan kalkacağa benzememektedir. Meselâ 
bu Hükümet zamanında hâdiselerin ve otorite
lere karşı direnmenin artması ve yoğunlaşma
sından ibarettir. 

Biz G. P. Grupu olarak, konunun bir gensoru 
halinde getirilmesinden çok, bir genel görüşme 
halinde gelişmesini arzu ederdik. Hükümet par
tisinin de böyle bir görüşmeye imkân vermesini, 
bütün bu olayların psiko - sosyal ve psiko - po
litik sebeplerinin açıklığa kavuşturulmasını, or
taya çıkarılmasını beklerdik. 

Bu konuşmaların Hükümete ışık tutacağı ka
dar, gerekiyorsa lüzumlu yeni kanunları konuş
mak ve kabul etmek görevinde olan Yüce Meclis
lerimiz için de faydalı olacağı inancındayız. Fa
kat Sayın Özdağ bir gensoru önergesi getirmiş
tir. Konuyu görüşmekte fayda görmekteyiz. 
Biraz evvel arz ettiğim anlayış içinde görüşle
rimizi sunmaya imkân vereceği için önergenin 
gündeme alınması lehinde G. P. Grupu olarak 
oy kullanacağız. 

Saygılar sunarım. (G. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, vaktin 
gecikmiş olması sebebiyle 20 . 11 . 1968 Çarşam
ba günü saat 15,00 te toplanacak T. B. M. M. 
nden sonra toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sâiyısı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilügil 
Ahmet Topaloğlu 
T ahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Aid Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bafcıoglu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Ooşkun 
Orhan Brem 
Recai Brgûder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeç 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoglu 
İhsan Ataöv 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyaniar 
Açık üyelikler 

450 
231 
223 

8 
0 

215 
4 

[Kabul edenler] 

Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yükgel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya özttirk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BÎNGÖfl 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 

Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tambuş 
Aralan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perin<jek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
îsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet fsmet Angı 

Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Kâımil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANH 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Âli Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

ISTANBUÜ 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
O. Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytof 
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Muzaffer Döşemeci 
Oaman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekitrı 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 
Hasam Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemâtr 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
îsmet Kapısız 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Faruk Sükan 

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

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Voysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
VeL'lk Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
RifatBaykal 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyf i Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermm Neftçi 
Kâmil özsanyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ibrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

NİĞDE 
Yaşar Aribaş 
Oğuzdcmir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Şeraföttin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Balıattin Uzunoğlu 

SttRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAH1SAR 
Osman Atillâ 
Şevki Güler 

tlyas Demir 
Kemal Nebiogiu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Hamdı Orhoıı • 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Hüsamettin Koran 
Ramaızan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğln 
Kemal Doğan Suıngun 

Ali ihsan Ulubahşi 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

MARAŞ 
Keımalî Bay azıt 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
İrfan Sohmaaer 

[Oya katılmıyanlar/ 
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AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

(D 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(yüzbaşı) 
Raf et Efcer 

ARTVİN 
Turgut ARunfcaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezikan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
İbrahim Öktetm 
ö . Doğan öztürkımen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 

M. Meclisi B : 6 

Bahri Yazir 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok (Bşk. V. 
ÇORUM 

Hasan Lâtif Sariyüce 
DENİZLİ 

Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Ora! 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V. 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mietin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDlRNE 
İlhami Erteni (B) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 

ESKİŞEHİR 
Soy fi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali' Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çeli'kkan 
Sabahattin Savacı 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

) Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

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

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgiıt 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkatnh (İ.) 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
M. Mustafa Gürpınar 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhan 
Osman özer 
İlhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kiirşıad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 

Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
I. Hakkı Yılanlıoglu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

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

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (OB.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ihsanı Kabadayı 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fatrih özfakih 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmnş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatjpoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. tf.) 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 
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MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kanaran Evliyaoğla 
11 yas Kılıç 
Salâhnttin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Gtütekin Sakarya 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Saraç 

TRABZON 

Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâbattin Güven 
Osman Turan 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 

1 
1 
1 
1 

öeımal Güven 

VAN 

Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kiııyas Kartal 

YOZGAT 

Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 
Neşet Taınrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal. 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 

>&<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
6 NCI BİRLEŞİM 

18 . 11 . 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — KomâsyonLara üyıe seçimi. 
2. — Afyon Karıahisar Milletvekilli Muzaf

fer özdağ'm, Hükümetin iç güvenlik işlerinde 
ihmali, yetersizliği ve hatalı davranışları oldu
ğu iddiasiyle Anayasanın 89 neu maddesi ge
reğince bir gensoru açılmasına dair önergesi. 
(H/76) 

3. — Aydın Milletvekili Reşlet özarlda'nm, 
orman içi köylerinin durumumu incelemek üze-
Te Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

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

5. — Aydın Milletvekilli Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbdt etmek üzere Anayasanın 
€8 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

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

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucumun, 
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'nın, 
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-
«l ıa dair önergesi. (10/29) 

9. — Adana Milletvekili Ali Karcı|nın, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolıj ile 
köylünün soyulmasının nedenlerimi yerinde I tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) | 

10. — Aydın Milletvekili Reşat özardajnın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğime memleket hizjnet-
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları | ha-
zırlanmasiiniin ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 ncd maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına I da
ir önergesi. (10/31) 

11. — Çankırı Milletveküi Mehmet Ali jAr-
san'ın, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edeoek gerekli faktörlierin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştınjnası 
açılmasına dair önergesi (10/32) j 

12. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyanın, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane! ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu jhiz-
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince' bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) ! 

13. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını tekvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştınjıası 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

14. — Erzurum Milletvekilli Nihat Diler| ile 
Ağrı Milletveküi Kasım Küfrevi'nin, üniveıjsite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykolj ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince I bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 



15. — Manisa İMilletvekili Mustafa Ok'tin,-
hulundukları yerlerde kalkmdırılmıaları müm
kün olmıyan orman köylerinin hayat seviyesi 
hakkında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/36) 

16. - ^ Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/32) 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve <asfcerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/37) 

18. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamulk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağiıtımnıd& sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konuları 
ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını he
def tutan politikanın millî tarım politikamıza 
uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/38)' 

19. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ile 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (»8/33) 

20. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

21. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

22. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlama
da ücretici aleyhine işleyen hususları, maliyet, 
fiyat ve kredi dağıtımında mevcut durumun 
dengesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 

. 88 nci maddesi gereğince bir Genel Görüşme-
açılmasına dair önergesi'(8/36) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/508, 2/439,. 
2/518, 2/519, 2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628,. 
2/692) (S. Sayısı : 716) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

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

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

4. — Konya Milletvekili Nazif Kuruöu'mıuav 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Khırucnı'nıuaı,-
Konya ilinde sulama üe entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nıuaiy, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'm/uıa,,. 
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) 

8. — Erzurum Milletvekiilji Adnan Şen— 
yurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in^ 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında,. 



asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

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

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

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

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

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, meanleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dıair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

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

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

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

18. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
fcöy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

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

20. — Aydm Milletvekili Eeşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 

İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Babanın
dan sözlü sorusu. (6/532) j 

21. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) ' I 

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

23. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, öeyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) ! 

24. — Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydm ili hudutları içinde bulunan Bafaj gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve ^nerji 
ve Tabiî Kaymaklar bakamlarından sözlü fiiorusoı 
(6/539) 

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

26. — Konya Milletvekili Nazif Ku(rucu'-
nıuın, Konya'nın ilçelerindeki jandarma vej polis 
teşküâtıma dair İçişleri Bakanımdan sözlü so
rusu. (6/541) ; 

27. — Konya Milletvekili Nazif Ku^ucu'-
aııun, Komya'mım bâzı ilçelerindeki arazilerim 
sulammasma ve hidro - elektrik enerjisi sağ
lanmasınla dair Başbakan, Enerji ve Tabüİ Kay
naklar Bakamımdam sözlü sorusu. (6/542)! 

28. — Konya Milletvekili Nazif Ku|rucu'-
mum, memleketimizin diploamatik teımsücijlerine 
dair Dışişleri Bakamımdam sözlü sorusu. (6/543) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza,] Uzu-
ner'in, Onmam Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çıalışamlanm terfilerime dair Tarım ve Maliye 
bakamlarımdan sözlü sorusu. (6/544) 

30. — Kırklareli Milletvekili Hasan Şahsin 
Uzum'um, Kıırklarelifaın bâzı ilçelerimde | spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakamımdam sözlü sprusm. 
(6/546) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza lüzun-
ner'in 7269 nunuaralı Kanunun Trabzon jbölge-
sindeki uygulatmasına, 2510 numaralı Kaİunun 
yeterli olup olmadığıma ve orman içd köperim 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy tşlejri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 



32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madenin değerine ve bu madenleri
miz için milılî bir politikamın tesbdt edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

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

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

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

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

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

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

39. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/576) 

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

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

42. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (ı6/580) 

43. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-

miseırliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

44. — 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) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner-
dn, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

46. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'mın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

48. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm (Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

49. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A -. İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


