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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
T. t. P. Grupuna mensup beş üyenin, seçil

dikleri ihtisas komisyonlarından çekildiklerine 
dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Yeni adayların gelecek birleşime kadar bildiril
mesi lüzumu açıklandı. 

Komisyonlardaki açık üyelikler için yapıla
cak seçim hakkında usulle ilgili görüşmelerden 
sonra oylar kullanıldı. Bu seçimin sonucu üze
rinde çıkan anlaşmazlığa dair Tasnif Kurulu 
Üyesi Orhan Kabibay'ın konuşması sırasındaki 
şiddetli gürültüler ve niza sebebiyle Birleşime 
saat 16,45 te 10 dakika ara verildi. 

İkinci oturum 

Birinci oturumda yapılan seçimlerin tekrar
lanmasına dair verilen önergelerin kabulü üze
rine, tekrar yapılan seçimler sonucunda aday

ların, gösterildikleri komisyonlara seçilmiş ol
dukları bildirildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Ulusal 
çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet ilkelerine ay
kırı olarak madenlerimizin yabancılara devredil
diği iddiasiyle Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesinin gündeme alınıp alın
maması konusu üzerinde bir süre görüşüldü. 

30 Mayıs 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanacak olan T. B. M. Meclisi Birleşik Top
lantısından sonra toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,00 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Atıf Şohoğlu İsmet Kapısız 

Kâtip 
Kütahya 

Mehmet Er soy 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un 

Trabzon'da rafineri kurulmasına dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/827) 

Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 

Kuyucak ilçesine bağlı Çubukdağ bucağı ve ci

varındaki derelerin ıslahına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1148) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
Hükümet binası yapılırken kaldırılan Atatürk 
büstünün tekrar dikilmesine dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1149) 
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3. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, bir Kore gazisine harb malûlü maaşı bağ
lanmasına dair yazılı soru önergesi, Millî Sa
vunma Baaknlığına gönderilmiştir. (7/1150) 

4. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine 
bağlı bâzı köylerin yol ve köprü ihtiyacı ile 
inece deresinin ıslahına dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri, Bayındırlık, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve İçişleri bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/1151) 

5. — Kocaeli Milletvekili ismail Arar'm, Mil
lî Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak 1 000 te
mel eser serisine dair yazılı soru öner/resi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1152) 

6. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneş'tan'm, 
Suriye Hükümetince, bedelsiz olarak kamulaş
tırılan Türk vatandaşlarına ait arazilere dair 
yazılı soru önergesi, Dışişleri ve İçişleri bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/1153) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Tank Siya 
Ekinci 'nin, Urfa'nm, Hilvan ilçesindeki sel 
felâketinde zarar görenlere yardım yamlmasma 
dair yazılı soru önergesi imar ve İskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1154) 

8. — Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm. 
Aydın'm incirliova bucağına bağlı Akcesme kö
yündeki. Hazine arazilerinin satışına dair yazılı 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1155) 

9. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılman'ın, 
Nazilli'de satılmakta olan vakıf mallarına dair 

2. — GELEN 

Teklifler 
1. — Çankırı Milletvekili Taıhir Akman'm, 

Şabanözü nüfusuna kayıtlı Mahmutoğlu ve Ha
tice'den doğma 1944 doğumlu Cafo.it Eldemir'in 
affına dair kanun teklifi. (2/878) (Adalet Ko- | 
misyonuna) j 

2. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve j 
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yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1156) 

10.̂ — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, 
iskenderunda yapılması kararlaştırılan Demir -
Çelik Fabrikasının inşasına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1157) 

11. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, 
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir gölün
den, Susuz köy ve arazilerin de istifade etti
rilmesinin doğru olup olmadığına dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1158) 

12. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, resmî dairelerde çalışan görevlilerin 
kıyafetlerine dair yazılı, soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/1159) 

13. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bayındırlık ve Köy işleri bakanlıklarının ilgi
lenmediği yolun inşasına dair yazık soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1160) 

14. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Fatih semtindeki Saraç Doğan Camii 
yerinin satışının, önlenmesine dair yazılı soru 
önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1161) 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Bozdoğan - Yatağan yolunun bitirilmesine 
dair yazılı soru önergesi. Köy işleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1162) 

16. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair yazılı soru öner
gesi, Çalışma - Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1163) 

KÂĞITLAR 

Sakarya Milletvekili Kadri Erogan'ın, 3201 sa
yılı Emniyet Teşkilât Kanununun 26 ncı mad
desinin değiştirilmesi, 27, 28, 29, 30 ncu madde
lerinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı ek mad
deler ile geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/879) (içişleri» ve Plân komisyon
larına) 

_ m _ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğhı 
KATİPLER : ismet Kapısız (Konya), Mehmet Ersoy (Kütahya) 

• AŞKAIT — Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini avayoram. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yaptıracağım. Saym senatör arkadaşlarımızın 
lütfen kendilerine ayrılan yere buyurmalarını 
istirham edeceğim, 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, çalışmalara başlıyo

ruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. - - 85 nci Birleşimde kendisine tokat vurulma
dığım açıklamak üzere Ankara Milletvekili Ke-
v\al Bağcıoğlıı'nun söz istemesi. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, zaptı salbık hakkımda söz istiyorum, bir 
hususun tavzihi ile zaptı tashih etmek istiyorum. 
Dünkü hâdiseler sunasında bâzı olaylar yanlış
lıkla zapta geçmiştir, onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabık hakkında 
ancak zabıtlar tamamlandıktan ve teypten geç
tikten sonra söz vermek mümkündür. Biz mad
deyi böyle anlıyoruz, Zabıtlar teypten geçsin, 
ondan sonra bu hususu tekrarlayın. İlânı yapıl
dığı zaman ancak mümkün bu... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan çok rica edeceğim,, dün Mecliste cere
yan eden hâdiseler hakkında umumi efkâra yan
lış malûmat aksettirilmiştir ve böylece şahsım 
hakkında çok kötü bir neşriyat yapılmış bulun
maktadır. Üç beş satırla kısaca tashih etmeme 
müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, zaptı sabık 
hakkında söz, ancak, demin arz ettiğim gibi ve
rilebilir, bir; ikincisi, buradaki bir beyanınızın 
zaıpta yanlış geçmesi halinde verilmesi mümkün, 
iki. Bunların ikisi de yok, istirham ediyorum... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Gündem 
dışı rica edeceğim şu halde. 

BAŞKAN — Efendim, illâ ki konuşmak için 
şekil değiştirmek şartsa, gündem dışı birçok ar

ıcın kadaşlann talebi var, vermedim; bunun 
özür diliyorum, buyurun lütfen, 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Yani, 
burada bana tokat vurulmasın, böyle bir şey ol
masın, «yazıldı» desinler; bunu tavzih etmek 
imkânından beni mahrum bırakınız... 

(BAŞKAN —Sayın Bağcıoğlu... 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Usulü 

bilen bir arkadaşınızım, bunu tashih edebilirim 
burada. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, «Usule aykırı 
hareket ediyorsunuz» demiyorum; usule aykırı 
hareketiniz, gündem dışı söz vermediğim halde 
oturmayısınızdır. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — O halde 
gündem dışı söz verin, üç beş satırla izah ede
yim. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı cok söz 
var. Hif! kimseye vermedim, müsaade edin efen-
d'ım. lütfen müdahale etmeyin. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Ama bir 
hâdise cereyan etti. b?na tokat vurmuşlar, böy
le bir şey olmadı, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, ısrar etmeniz
le kadarımdan vazgeçecek değilim. Baısın toplan
tısı yapar, bunu orada söyliyebilinsiniız, İstirham 
ediyorum lütfen yerinize oturun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Şurada 
üç kelime ile açıklamama izin veriniz. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim, 
rica ediyorum. 
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KEMAL BAĞOIOĞLU (Ankara) — Şu hal-
de siz açıklayın efendim. 

BAŞKAN — Neyi açıklayacağım efendim?.. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Ankara) — Efendim, 
matbuatta, basın mensuplarının locasından bana 
vurulan tokatın sesi duyulmuş. Yalandır, olma
mıştır böyle bir şey; bunu tavzih etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz yerinize, is
tirham ediyorum. Ben basın locasına gidip de 
sesi duyulup duyulmadığım tesbit edecek de
ğilim. Lütfen yerinire oturun efendim. Yazıyorsa 
gidin tekzibedin. Mecbur muyum bunu Riyaset
ten ifade etmeye?.. Oturun efendim lütfen, istir
ham ediyorum. 

2. -— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Ulaştırma Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/429) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Üyesi bulunduğum Ulaştırma Komisyonun
dan istifa ediyorum, gereğinin yapılmasına 
emirlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Urfa Milletvekili Behice Hatko Bo-
ran'ın, Dışişleri Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/430) + 

BAŞKAN — Bir istifa önergesi daha var, 
onu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Komisyonundan istifa ettim. Gere
ğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

Urfa 
Behice Hatko Boran 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'-
in, Ortak Pazar Parlâmento Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi ile ilgili bir 
istifa var, okutuyorum: 

30 . 4 . 1969 0 : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ortak Pazar Parlâmento Komisyonu üyeli
ğinden işlerimin çokluğu dolayısiyle çekildiği
mi saygı ile arz ederim. 

Zonguldak 
Bülent Ecevit 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — C. H. P. Orup Başkanvektiliğinin, Tür
kiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Par
lâmento Komisyonu üyeliğinden çekilen Zon
guldak Milleivekili Bülent Ecevit'in yerine Ay
dın Milletvekili M. Kemal Ytlmaz'ın aday ola
rak gösterildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Başka bir önerge var, onu 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kâtipliği Milletlerarası Münasebetler ve Ter
cüme Bürosu ifadeli 28 . 4 . 1969 tarih ve 793 
sayılı yazılarına cevaptır : 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
„ Karma Parlâmento Komisyonu üyeliğinden is-

tifaen ayrılan Zonguldak Milletvekili Bülent 
EceviVten boşalan üyeliğe, Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz Grupumuz adayı gösteril
miştir. 

Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım. 

0. H. P. T. B. M. M. Grupu 
Başkanveküi 

Elâzığ 
Dr. Kemal Satır 

BAŞKAN — Bilgiye sunulmakla Sayın 
Mustafa Kemal Yılmaz seçilmiştir. 

6. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine'nin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesine dair kanun 
teklifinin, Genel Kurulun 80 nci birleşiminoU 
kurulması kabul edilen Geçici Komisyona hava
lesi hakkındaki tezkeresi (2/876, 3/1137) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanı-
I nın bir önergesi var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bâzı ek maddeler ilâve edilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin, Genel Kurulun 8 . 4 . 1969 
tarihli ve 76 ncı ve 15 . 4 .1969 tarihli 80 nci 
birleşiminde kurulmuş bulunan Geçici Komis
yona, mezkûr kanun teklifinin aynı mahiyet
te olması sebebiyle havalesine delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

Kaya özdemir 

BAŞKAN — Bu hususu tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 
Adana Milletvekili Bekir Tünay ve 8 arkada
şının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda
ki bâzı maddelerin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin Genel Kurulun 80 nci birleşiminde 
kurulması kabul edilen Geçici Komisyona hava
lesi hakkındaki tezkeresi (2/877, 3/1138) 

BAŞKAN — Yine Çalışma Komisyonu Baş
kanının bir başka önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Adana Milletvekili Bekir Tünay ve 8 arka
daşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun
daki bâzı maddelerin değiştirilmesine dair 
olan kanun teklifinin, Genel Kurulun 8.4.1969 
tarihli ve 80 nci Birleşiminde kurulmuş bulu
nan Geçici Komisyona mezkûr kanun teklifi
nin aynı mahiyette olması sebehiyle ilgili Ko
misyona havalesine delâletlerinizi saygılarım
la arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
İstanbul » 

Kaya özdemir 

BAŞKAN — Bu havale talebini de oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

8. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 991 
sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı

nın Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkın
daki Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının, Genel Kurulun 80 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyona havalesi hakkındaki tezkeresi (1/678, 
3/1139) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki kanuna ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair olan kanun tasarısının, Genel 
Kurulun 8 .4 .1969 tarih ve 76 ncı ve 15 . 4 .1969 
tarih ve 80 nci Birleşimlerinde kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyona mezkûr tasarının ilgisi 
seîHelbiyle havalesine delâletlerinizi saygılarım
la arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
istanbul 

Kaya özdemir 

BAŞKAN —' Muhterem arkadaşlar, Geçici 
Komisyona havalesi istenen (1/678) esas numa
ralı tasarı, altı daimî komisyona havale edilmiş
tir. Çalışma Komisyonu Başkanlığınca, bu tasa
rının, evvelce Çalışma ve Plân komisyonlarından 
tenkil edilmiş bulunan Geçici Komisyona hava
lesi istenilmektedir. Buna göre tezkereyi okuduk. 
Bu hususu nazarı itibara almak suretiyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

9. — Plân Komisyonu Başkanlığının, C. II. P. 
ve T. 1. P. gruplarına mensup üyelerin Komis
yonlarından çekilmelerinin komisyon çalışmala
rını sekteye uğratıp uğratmayacağının tetkik edi
lerek bildirilmesine dair tezkeresi (3/1140) 

BAŞKAN — Şimdi Bütçe ve Plân Komisyo
nu Başkanının, Meclis Başkanlığına yazdığı bir 
yazı var, onu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

C. H. P. ne mensup üyelerin Komisyonumuz
dan 24 . 4 . 1969 tarihinde istifa ettikleri ma
lûmlarıdır. 

29 . 4 . 1969 tarihinde de Türkiye İşçi Par
tisinin üyesi istifa etmiştir. 
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Plân Komisyonunun gündeminde müstaceli
yeti olan kanun tasarı ve teklifleri mevcuttur. 

Bu istifaların, Anayasamızın 85 nci maddesi 
muvacehesinde Komisyonumuzun çalışmasına 
hukukî bir mâni teşkil edip etmediği hususun
da tereddüt ©dilmektedir. 

Konunun incelenmesini, ve bu halin Komis
yonumuzun çalışmasını sekteye uğratıp uğrat
madığının bildirilmesini yüksek takdir ve ten
siplerinize saygı ile arz ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
Kütahya 

Mesut Erez 
10. — T. t. P. Grupu Başkanvektiliğinin, se

çildikleri komisyonlar dan çekilen gruplanna men
sup bâzı üyelerin yerine aday gösterme, müddeti 
nin 2 Mayıs 1969 Cuma günü saat 12 ye kadar 
uzatılmasına dair önergesi (4/431) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 30 . 4 . 1969 ve 9580-56533 sayılı ya
zımız. 

İstifa eden grup üyelerimiz değişik komis
yonlarda görev almayı arzu etmektedirler. Kad
romuzun darlığı hasebiyle, Bütçe Plân Komis
yonuna verilecek yeni üyenin diğer komisyon
lardan istifası gerekmektedir. 

Tüzük hükümlerini eksiksiz yerine getirebil
mek ve yarın Perşembe gününün de bayram ol
duğu göz önünde tutularak, komisyonlara aday 
gösterme müddetinin 2 Mayıs 1969 Cuma günü 
saat 12,00 ye kadar temdidini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tarık Ziya Ekinci 

T. i. P. Grup Başkanvekili 
11. — Plân Komisyonu Başkanlığının tezke

resi üzerine Başkanlığın açıklaması 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı SaJym 

Mesut Erez'den alınan yazı üzerine Başkanlık 
şu hususların Yüce Meclise arzını zaruri gör
müştür : 

1. TRT Kanununu tadil eden tanrının bir 
Geçici Komisyona havalesi Meclisimizce karar 
altına alınmıştır. 

2. Bu Geçici Komisyona üye verecek olan 
Daimî Komisyonlardan, daha evvel 30 küsur 
üye istifa etmiştir. 29 . 4 . 1969 tarihli Birleşim
de yeniden yapılan seçimler neticesinde seçilen 
üyelerin isimleri ilgili komisyon başkanlıklarına 
bildirilmiştir. 

3. Bu arada başka bir grupa mensup mil
letvekilleri de aynı komisyona üye verecek olan 
daimî komisyonlardan istifa etmişlerdir. 

4. Başkanlıkça bu grupdan münhaller için 
adaylarını bildirmeleri hususu yazı ile istenmiş
tir. Şu ana kadar bu grup adaylarını bildirme
miştir. 

Komisyonlarda vâki olan istifaların yerine 
yeni adaylar verilerek grupların oranları nistoe-
tinde komisyonlarda temsili bir Anayasa gereği
dir. Aksi halde sadece TRT Kanununu değişti
ren tasarının değil, komisyonlarda bulunan bü
tün kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesi 
imkânsız hale gelmektedir. Binnetice Meclisi
miz ele aldığı bütün mevzular bakımından ça
lışamaz hale gelecektir. Bu ise Anayasamızın ce
vaz vermediği bir husustur. 

Keyfiyet ehemmiyetine binaen Yüce Meclisin 
bilgilerine arz olunur. 

Efendim, gündemimize geçiyoruz: 
12 . Komisyonlardaki açık üyelikler için se

çim. 
BAŞKAN — T. 1. P. Grup Başkanvekilinin 

biraz evvel gönderdiği tezkereyi okuttum; aday
lar henüz verilmediği için seçim yapamıyoruz. 

13. — Aydın Millet vekili Reşat Özarda'mn, 
Ulusal çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet ilkele
rine aykırı olarak madenlerimizin yabancılara 
devredildiği iddiasiyle Hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi (11/79) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda, dün ko
nuşmanız yarım kalmıştı. Kaldığınız noktadan 
devam etmek üzere buyurunuz efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; dün bahsettiğim ya
bancı iki şirkete işletme ve sanayiini kurma 
hakkı devredilen madenlerimizden bâzıları üze
rinde kısaca durmakta fayda vardır. 

Kararnamenin, «Yatırımın konusu» başlığı 
altında yer alan madenler arasında, «Bor tuzla
rı, soude tuzları» yer almaktadır. Yine aynı bö
lümün altında; «Ayıklanmış, yıkanmış, kavrul
muş üleksit ve kolemanit'in üretilmesi ve ihracı 
için gerekli tesisleri kurmak» mevzuu da vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu madenler 
Bor minerallerinin içerisinde toplanmaktadır. 
Bor mineralleri dediğimiz zaman; pandelmit, bo
raks, kolemanit ve üleksit madenlerini de ihti
va etmektedir. Demek İd, bor minerali ile ilgili 
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Türkiye'de ne kadar maden varsa, bütün bun
lar bu kararnamenin şümulüne alınmak sure
tiyle, yeniden yurdumuza gelmeye hazırlanan bu 
yabancı şirketlere bu konularda arama yapmak, 
bulunmuşları devralmak ve sanayiini kurmak 
yetkisi verilmiş bulunuyor. 

Bunun dışında bütün Bor mineralleri aynı za
manda sodyum tuzu olarak adlandırılabilmekte-
dir. Sodyum tuzu dediğimiz zaman bunu iki mâ
nada anlamak gerekir: Birisi sodyum tuzları 
dendiği zaman borla olan bileşikler tamamen bu
nun içerisine girmektedir. Böylelikle soude tuz
larını da dâhil etmek suretiyle yarın, ileride her 
hangi bir ihtilâf vukuunda: «Benim işlediğim 
soude tuzudur, boraks değildir.» gibi ihtilâf
ları da bertaraf etmek için bu kadar geniş alın
mıştır. Soude tuzu, diğer bir mânada da Tekel 
tarafından işletilen tuzlardır ki, bu kararnamede 
sarahat olmadığına göre, yarın bu şirketler Tür
kiye'deki tuzlalar üzerinde de bir tesis kurmak, 
tuz çıkarıp işletme yoluna da gitmek için belki 
kendilerinde bir hak bulacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, Bor minerallerinin 
dünya üzerinde pek az bulunduğu ve bu mine
ralleri elinde tutan firmaların eskiden beri bir 
tekelcilik zihniyetiyle bütün dünya borlarına hâ
kim olduğu hepimizce malûmdur. Son yıllarda, 
bilhassa Etibank Genel Müdürlerinden Sayın 
Tahsin Yalabık'in istifası dolayısiyle ortaya at
tığı bu boraks mevzuunu hepimiz öğrenmiş ve o 
günden beri de boraks konusunda pek çok po
lemik yapılmış bulunmaktadır. Senatoda araş
tırmalar yapılmış, Millet Meclisinde bunun uzun 
boylu konuşmaları yapılmıştır. Adalet Partisi 
ile Halk Partisi bu konuda birbirini itham et
miştir : «Sizin zamanınızda boraks konusunda iş
letme ruhsatnamesi verilmiştir, bizim zamanı
mızda verilmemiştir...» gibi birtakım polemikle
re gidilmiştir. Ancak, şimdi bu kararnameden 
anlıyoruz ki, Türkiye'de her türlü isim altında 
kaç çeşit boraks varsa, bor madeni içerisine gi
recek boraks madeni varsa, bunların tamamı ya
bancı şirketlere devredilmek suretiyle mesele 
kökünden halledilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bir de bu şirketlerin durumu üzerin
de kısaca durmakta fayda vardır. Bu iki şir
ketten birisi Frnsız Ugine Kuhlmann firması; 
1927 yılında memleketimize gelerek Fethiye'de 
«Fethiye Krom Şirketi Madencisi» diye bir şir
ket kurmuştur. Bu şirket 1927 den 1963 yılma 

kadar birbuçuk milyon ton dış memleketlere 
krom ihracetmiştir. Fakat daima zarar göster
miştir, kâr göstermemiştir, Maliyeye vergi ver
memiştir. En fazla bir, iki bin lira gibi az bir 
kâr göstermiştir. 

Peki, bir yabancı şirket Türkiye'ye geliyor, 
buranın bütün kromlarını yıllar yılı alıp götü
rüyor, «zarar ettim» diyor, vergi kaçırıyor, fa
kat zarar ettiği halde yıllar yılı burada kalıp bu 
madenciliği devam ettiriyor, ihracata devam edi
yor. Demek ki, maksat uzun süre Türkiye'de 
madenlerimiz üzerinde büyük oyunlar oynıyan 
bu şirket ancak Türkiye'yi istismar etmiş, bura
da yalnız madenin kazılması için işçiye, ameleye 
yerilen ücretin dışında bir para bırakmadan, ver
gi de vermeden yıllar yılı krom madenlerimizi 
memleket dışına taşımış, hiçbir kâr da gösterme
miştir. Bu şirket 1963 yılında Fethiye'de tasfi
ye olmuş, ondan sonra Bigadic'e giderek bura
da boraks sahası satınalmış, şimdi orada faali
yet göstermeye başlamıştır. 

Şimdi, yurdumuzda böyle bir mazisi olan ve 
daima Türkiye'yi, millî servetlerimizi istismar 
eden bir şirket, yeni bir Amerikan şirketi ile 
yepyeni bir hüviyetle ortaya çıkıyor ve bu de
fa memleketin bütün önemli madenlerine âdeta 
sahip çıkıyor. Diğer taraftan bu American 
Potash and Chemical Corparation firması da 
uzun müddetten beri ünited States Borax Coo-
peration firması ile aynı paralelde çalışan ve 
müşterek menfaat üzerine dayanan bir firma
dır. O halde dünya üzerinde tröstler kuran, dün
yaca malûm bâzı firmalar bugün Türkiye'de 
yeni bir oyunun içine girmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, üzüntü ile ifade et
mek isterim ki, bu gibi maden oyunlarına bâzı 
Parlâmento üyeleri de maalesef katılmaktadır. 
ismen açıklıyacağım. 

Maden Kanununun 7 nci maddesi şöyle der: 
«Devlet memurları maden arama ve işletme hak
la iktisabedemes.» Şimdi, madencilik öyle bir 
şey ki, Devlet memurları bu işin içine girerse 
birtakım nüfuzla memleketin kıymetli servetle
rini, vâkıf oldukları sır ve saire dolayısiyle, el
de edip başka firmalara aktarma yolunu bula
bilir. Bir milletvekili, bir Cumhuriyet Senato
su üyesi, bunlar Devlet memuru kabul edilme
mekle beraber, Devlet memurunun millî menfa
atlerimiz bakımından yapması menedilen bir işi 
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yapmaktan haydi haydi menedilmeleri lâzım
dır. 

Şimdi, Çanakkale Senatörü Sayın Ziya Ter
menin, tesbit edebildiğim birkaç sahasından 
bahsedeceğim. Çorum'un Kargı bölgesinde Tek
kesin, Cihadiye ve örencik köyleri bölgesinde 
onyedi saha kapatmıştır. Bunların ikisi prit, bi
ri demir, ikisi manganez, dokuzu balar arama 
ruhsatı, üçü de bakır işletme ruhsatıdır. Yine 
aynı zat, aynı bölgede Tekkesin, Cihadiye ve 
Maksutlar bölgesinde ayrıca ondört bakır ara
ma ruhsatı almıştır. Benim tesbit edebildiğim 
bu. 

Son zamanlarda Çorum Senatörü Sayın Safa 
Yalçuk da bu maden işlerine karışmaya başla
mış ve bu defa bu yabancı şirketlere devredilen, 
çoğu nükleer silâhlarda kullanılacak harb sa
nayiinin temelini teşkil eden bu maden sahaları 
üzerinde arama ruhsatnameleri alma yoluna git
mişlerdir. Esasen kararnamenin imza edildiği 
tarihten iki ay onyedi gün gibi bir zaman sonra 
neşredilmiş olması, bu süre içerisinde birtakım 
menfaatperestlere bu yolda imkânlar sağlamış, 
bu sahalarda bu yabancı şirketlerin yarın gelip 
işletmeye başlıyacakları konularda maden ara
ma ve işletme sahaları elde etmek gayretine ka
pılmışlardır. 

Şimdiden bâzı gazetelerde yabajıcı şirketle
re bu kararname ile devredilmiş olan madenler 
için, «Bulunmuş madenler tarafımızdan satınalı-
nır» diye ilânlar başlamıştır. Birtakım kimse
ler bundan istifade ederek memleketin kıymet
li servetlerine sahip çıkmak suretiyle 100 - 150 
liralık masrafla bir arama ruhsatnamesi almak 
suretiyle bunları, bu şirketlere devrederek bü
yük paralar, milyonlar .kazanma yoluna gitmiş
lerdir. 

Milletin seçip, bu çatı altına gönderdiği tem
silciler, her şeyden evvel, milletin hakkını ko
rumaya ve bu gibi yağmacılara karşı çıkmaya 
mecburdurlar. Onlar da bu yağmacı güruhun 
içerisine karışır ve böyle çeşitli, dolambaçlı yol
lardan madenlerimize el atarak yerli, yabancı 
birtakım spekülatörlerle işbirliği yaparak bu 
vatanın zenginliklerini soymaya kalkarlarsa bu
na ancak teessüf edilir ve ondan ileri de «dur» 
demenin zamanı gelir. Devlet memurunun ya
pamadığı işi, Parlâmento üyesinin de yapma
ması lâzımgehr. 

30 . 4 . 1969 O : 1 

Muhterem arkadaşlar, son zamanlarda MTA 
da birçok yabancı eleman getirmek hastalığı 
başgöstermiştir. Şunu üzüntü ile ifade edeyim 
ki, bu gelen yabancı mütehassıslar bize faydalı 
olmamaktadır. Türkiye'nin parası ile burada ça
lışmakla beraber bunlar her çeşit millete - ki, 
tesbit ettiğim 13 millet var, Amerika'sından 
Rus'una kadar - 13 milete mensup jeologu veya 
maden mühendisi çok yüksek paralarla çalış
makta ve bunlar daha ziyade MTA nın yıllar
dan beri büyük masraflarla tetkikler yaptığı, 
etütler yaptığı sahalarda, yine aynı şeyleri kı
saca gözden geçirmekte, fakat buralarda zengin 
maaenler buldukları zaman Türkiye'ye değil, el 
aiiından yine yabancılara yardımcı olmaktadır
lar. 

işin garip tarafı, bâzı arkadaşlar sordu, 
önergemde bunlara verilen çok yüksek paralar
dan bahsederken «pudra haricinde kalan diğer 
masrafları da Enstitüce ödeniyor.» diye yazmış
tım, bâzı arkadaşlar «bunu ne maksatla yazdın» 
diye sordular. Bunu, lâf olsun diye yazmadım, 
bir gerekçesi vardı da onun için yazdım. 

Şimdi MTA nın, gelen evrak 11 . 12 . 1968 
tarih 49877 sayılı bir yazısından, tezkeresinden 
birkaç satır okuyacağım. 

«1. Bölge amirliği tarafından kiralanan 
lojmanlar dışında kendilerince tutulan ev kira
ları ve ilgili diğer masraflar, 

2. Aileler için yapılan uçak ve diğer yol 
masrafları, 

3. Kendi vasıtaları için yaptıkları benzin 
ve bakım masraflarından bâzıları, 

4. Seyyahat ânında ödedikleri otel ve kah
valtı masraflarının ödenmesi, 

imça 
Rüştü Ovalıoğlu 

Maden Etüt Şubesi Müdürü.» 

Bu, müessesede, enstitüde çalışan yabancı
ların bu masraflarının ödenmesi için bir tezke
re. Şimdi buna muhasebe itiraz ediyor, biz 
bunlara dünya kadar para veriyoruz, aynca bu 
masrafları da ödeyemeyiz, diye. Bu defa altında 
umum müdürün notu var: 

«1. Pudra hariç diğerlerinin mahsubu ya
pılacak. 

2. Demirbaş mahiyetinde olan malzeme böl
geye maledilecektir. 

Umum Müdürün imzası» 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, bu yabancı uz
manların her birisine ayda 18 - 20 bin lira para 
veriliyor, üstelik, bu okuduğum «pudra» hariç 
olmak şartiyle bütün masrafları da yine ensti
tüce ödeniyor. Aynı zamanda bunlara verilen 
paranın yarısının 1958 devalüasyon kararından 
önceki rayiç üzerinden, bir doların 280 kuruş
tan, ihracına da müsaade ediliyor. Aradaki do
lar başına yedi lira farkı da, yine Devlet ödü
yor. Böylelikle her yabancı, memleketimize 
50 - 60 bin liraya mal oluyor. Fakat bunun ya
nında MTA nın kendi fedakâr elemanlarının 
yaptığı araştırmalarda, tetkiklerde kullanacak 
cibi yok. Çok defa gidiyor, Millî Savunma Ba
kanlığına dehalet ediyor, rica ediyor, mümkün 
olduğu nisbet bâzı birliklerden j ipler ayrıl
mak suretiyle MTA mensupları bu suretle an
cak vazife görebiliyorlar. 

Bir tarafta bir müessesenin gerçek mensup
larına her türlü mahrumiyet, diğer tarafta 
bir - iki senelik mektup mezunu, tecrübesiz, ya
bancı kisvesi altında gelen yabancılara bu de
rece geniş imtiyaz ve bunun neticesinde MTA 
nın kıymetli elemanlarını her gün oradan ka
çırmak, uzaklaştırmak. 

Bunun yanında, ayrıca Başbakanın emrin
de yeni bir icra organı haline gelen Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, MTA nın yaptığı bir kısım 
işleri buradan alıyor, 12 buçuk milyon liraya 
falan madenin etüt araştırması için falan şir
kete, şu madenlerin araştırması için de falan 
şirkete devrediyor. MTA dan (ayrılan birçok 
memur gidip bunlarla beraber aynı işleri yapı
yorlar. Yani, yağma Hasan'ın böreği, nereye 
gidişin belli olmadığı bir tutum. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi fazla uza
tıp vaktinizi almıyacağım. Zannedersem bugü
ne kadar, bu âna kadar gereken şeyleri söyle
dim. Yalnız, bendenizi üzen konulardan birisi 
bu çeşit tamamen Anayasaya aykırı, kanunla
rımıza aykırı, millî menfaatlerimize aykırı ka
rarnamelerin altına, Anayasayı korumak ve 
tarafsız kalmak durumunda olan Sayın Reisi
cumhurun imza atmış olması ve böylelikle bu ni
teliklerden yoksun hale düşmesidir. Bundan do
layı da üzüntülerimi ifade etmeyi vazife bili
rim. 

Kanaatimce, arkadaşlarımı; böyle bir gen
sorunun açılmasının ciddiyetine ve önemine ik
na edebilmiş bulunuyorum, Bu Parlâmento, bu 

kadar önemli bir konuda gensoru açılmasına 
karar verirse, cidden tarihî bir vazife yapmış 
olacak ve kendi haysiyetine, şerefine uygun 
olarak bu meselenin daha derinliklerine giril
mesine ve daha birçok karanlık noktaların ay
dınlanmasına fırsat ve imkân vermiş olacak
tır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Orta sıra
lardan, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konuş
maların tahdidedilmesine dair üç tane önerge 
vardır, ikisi onar dakika ile kısıtlanmasını is
ter, birisi 15 dakika ile. Evvelâ, en aykırısı ol
duğu için, onar dakikalıkları okutuyorum. 

KUDRET BOSUTER (Giresun) — Aley
hinde. 

Sayın Başkanlığa 
Bu hususa münhasır olmak üzere bütün ko

nuşmaların on dakika ile takyidini arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

Başkanlığa 
Görüşmelerin onar dakika ile tahdidini arz 

ederim. 
Bilecik 

Sadi Binay 

BAŞKAN — Bir de 15 dakika olsun istiyen 
önerge var, onu da okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
önerge sahibi, grup sözcüleri ve Hükümet 

hariç diğer sözcülerin konuşmalarının 15 er da
kika ile tahdidini teklif ederim. 
istanbul Milletvekili Afyon Milletvekili 

Adburrahman Şeref Lâç Mustafa Akalın 
BAŞKAN — Sayın Kudret Bosuter, buyu

runuz aleyhinde. 
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; fevkalâde önem
li olduğuna inandığım bir konu görüşülürken 
zaman tahdidi hususunda bir karar alınmama-
smı özellikle rica etmek isterim. 

Konu, esas uzun uzun konuşulacak mesele 
değildir. Grup sözcüsü olarak bu konuyu Halk 
Partisi adına ben arkadaşınız dile getireceğim. 
15 dakikalık tahdidin içinde gerekleri anlat
mam belki mümkündür. Anlatamadığım zaman 
dahi. eğer beş - on dakika zamana ihtiyacım 
olursa, bunu lütfedeceğinize inanıyorum. Ama 
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konu o kadar önemlidir ki, böyle bir konuda, 
esasen çok uzun zaman konuşulması mümkün 
olmıyan bir konuda, ama ulusal çıkarlarımızla 
doğrudan doğruya ilgili olan bir konuda zaman 
tahdidi kararı alınmamasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, aleyhte, 
buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, iki ayrı takrirle konuşmaların tah-
didedilmesi istenmektedir. Güven Partisi Gru-
pu adına bendeniz konuşacağım. 

Takrir sahibi arkadaş, bilhassa iki ayrı ka
rarnameye dayanmak suretiyle, gerek Anayasa 
gerekse maden mevzuatiyle ilgili bâzı hüküm
leri de ortaya koymak suretiyle kararnamele
rin kanuna ve bir dereceye kadar da Anayasaya 
aykırı olduğunu iddia etmektedir. 

Şimdi, Hükümet programında maden mev
zuatının, işletmecilik, iktisat, ticaret ve modern 
madencilik esaslarına göre süratle yeni baştan 
ele alınıp getirileceği yazılıdır. Fakat bu gel
memiştir. Ama kararnameler ve mevzuat tetkik 
edilirse, hakikaten görülecektir ki mevzuatın 
Hükümete yetki vermediği bâzı alanlarda ka
rarname ile sanki kanunlar değiştirilmişcesine 
birtakım muameleler yapılmaktadır. Bu mua
melelerin, memleketin milletlerarası münase
betlerde - ki anlaşmaların bir kısmı o karak
terdedir - keenlemyekûn addedilmesi bir yana, 
ama ileride birtakım ihtilâflar tevlidetmesi de 
kuvvetle muhtemeldir. Bu balamdan izin verir
seniz, eğer illâ tahdidetmek zarureti varsa, hiç 
olmazsa yarım saate çıkartmak suretiyle üze
rine genişçe konuşulması imkânını bahşetme
nizi rica edeceğim. 

10 dakika bu meseleyi izah etmek için kâfi 
değildir. Diğer arkadaşımız lütfedip her ne ka
dar grup sözcülerine 15 dakika veriyorsa da, 
takdir buyurursunuz... 

MUSTAFA AKALIN (Afyan Karahisar) — 
Grup sözcülerine tahdit yok. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Var efen
dim. Okur musunuz lütfen?. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade 
eder misiniz? 

Efendim tesbit ettik; «Grup sözcüleri ve 
Hükümetin dışındaki konuşmacılar» diyor. Gen
soruda grup sözcülerinin dışında zaten konuş
macı yok arkadaşlar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim. O zaman sözüm yok. 

BAŞKAN — Bunu muameleye koymaya im
kân yok. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz. 
Peki efendim. 

Sayın Kanbolat, ne istiyorsunuz efendim? 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Gensoru 

üzerinde grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kaydedeyim efendim. 
Siz Sayın Diler? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben de grup 

adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Siz de grup adına mı Sayın İş

güzar? 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi zaman mesele

sini halledelim de kayda yine devam ederiz. 
Şimdi, 15 dakikalık önerge geri alındığı 

için muamele halledildi. Zaten evvelâ 10 daki
kalık önerge oylanacaktır, en aleyhte olan 
odur. 

KUDRET BOSUTER (Giresun) — Lütfen 
• 10 dakikalık önergeyi tekrar okutur musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen tekrar okuyun 10 da
kikalık önergeyi. 

(Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın önerge
si tekrar okundu.) 

(Eskişehir Milletvekili Aziz. Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Riyaset 
olarak bir hususu açıklamak zorundayım; be
nim için ukte olur. 

Okuttuğum 10 ar dakikalık iki önerge dün 
geç vakit başladığımız bu mevzuun müzakere
si sırasında geldi. Eğer bu önergelerin sahip
leri, bu 10 ar dakika tahdidatını, dünkü zama
nın darlığı dolayısiyle verdiler ise ve bundan 
dolayı bir rücu bahis mevzuu ise bunu lütfen 
açıklasınlar. Bugüne da şâmil ise muameleye 
koymaya mecburum. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bugü
ne de şâmildir efendim. 

BAŞKAN — Şâmildir, pekâlâ. 
önergeleri okuttum, bu açıklamadan da ken

dimi mütevâkki kılamadım. 
Şimdi önergeyi oyunuza sunuyorum, 10 da

kika ile kısıtlanması talebini kabul edenler 
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lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
(A. P. sıralarından, «Gruplar da bu tahdide ta
bi midir?» sesleri) 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki gensoruda grup 
sözcülerinden başka bir de Hükümet konuşu
yor, başka konuşan yoktur. 

Oylar birbirine çok yakın, bir - iki oy farkı 
tesbit edildi. Bunun için oylamayı tekrarlıya-
cağım, ayağa kaldırarak sayacağım, gerçi görü
nüyor ama. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Efendim, 
bir hususu öğrenmek istiyorum. Bu önergede 
Hükümet hariç midir, değil midir? 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetin konuşma
sını tahdidetmek mümkün değildir, biliyorsu
nuz. 

Kabul etmiyenler... Kanuşmaların 10 daki
ka ile tahdidedilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim, grupları adına söz alan arkadaşla
rımın isimlerini sırası ile okuyorum: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Kud
ret Bosuter, Türkiye İşçi Partisi Grupu adına 
Yahya Kanbolat, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Nihat Diler, Millet Partisi Grupu adına 
Hilmi İşgüzar. Söz alan arkadaşlarımız bunlar
dır. 

Sayın Kudret Bosuter, buyurunuz efendim. 
Saat : 16,25. 

C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Giresun) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Şu önergenin kabulü dahi, aslında Adalet 
Partisi iktidar grupunun belirli bir endişe ve te
lâşın içinde bulunduğunu göstermektedir. Onun 
için, memleketin, çok önemli ve hayati kay
naklarına değinen, hayati kaynaklariyle ilgili 
olan bu konuda, anameselelere temas etmek im
kânına sahip bulunmuyoruz. Ve bu kadar önem
li, bu kadar ağır ithamların, önergede peşpeşe 
sıralanan bu kadar ağır ithamların yer aldığı 
bir konuda, hiç olmazsa iktidar grupunun böy-
bir gensoru açılmasını kabul etmek ve itham
ları bertaraf etmek şöyle dursun, öngörüşme-
lerde tahditte bulunmamak yerine, bu türlü 
bir davranışın içinde bulunmuş olmasını yadır
gamamak mümkün değildir. 

ŞEVKET USTAOĞLU (Kocaeli) — İşinize 
geldiği zaman önemli, işinize gelmediği zaman 
önemsiz olur. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Devamla) — Millî kavramından bahset
tiğiniz müddetçe, millî olmak istediğiniz süre
ce, yabancılaşma politikasının yanında veyahut 
karşısında olmanın ne olduğunu anlamak, tâ
yin etmek gerektiğiniz derecede bu böyledir. 

ŞEVKET USTAOĞLU (Kocaeli) — İşinize 
nasıl gelirse öyle konuşursunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
istirham ediyorum. Hatibi cevap verme mecbu
riyetinde bırakıyorsunuz. 

Sayın Bosuter, lütfen devam ediniz, ben mü-
daheleleri önledim efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Devamla) — Esasen değerli arkadaşla

rım, bu kadar geniş bir konuda 10 dakika için
de esasa girilemiyeceğini ilkmektep talebesinin 
mantığının seviyesi içinde değerlendirmek müm
kündür. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — İsta şimdi se
viye düştü. 

C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Devamla) — Anlamadım efendim. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Seviyeyi düşü-
rüyorsun. 

C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Devamla) — Seviye 10 dakika ile düş
mez, ölçülemez. 

BAŞKAN — Sayın Saraç, istirham ediyo
rum. 

0. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Devamla) — Arkadaşlar, meseleyi, çok 
arzu ederdik ki, uzun uzun ekonomik açıdan 
eleştirmek ve arkadaşlarımıza bir kısım gerçek
leri anlatmak imkânına sahilbolalım. Bunun için 
de lütfedeceğiniz zaman en fazla yarım saattir. 
10 dakikanın içinde söylenecek çok az şey vardır 
ve bu az şeyin içinde söylenme'sine mümkün olur-
;sa, herşeye rağmen görev bilincimiz içinde bun
ları söylemenin gayreti içinde olacağız. 

Aslında bu konuda itham etmekten çok, 
uyarmak ihtiyacı ile, Halk Partisi Grupu ola
rak uyarmak ihtiyaciyle bu kürsüye gelmiş bu
lunuyoruz. Ve birçok iyi niyet sahibi yurtsever 
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arkadaşımızın, önergede bahis konusu edilen, 
«'madenlerde yabancı sermayenin işletme hakkı
na saihibolması» gibi konularda, iyi niyetle dü
şündüğünü, ama, konunun derinliğine inmek 
fırsatını bulmadıkları için iyi niyetle düşündü
ğünü partili partisiz birçok arkadaşlarımla olan 
temaslarımda şahsan ve hep beraber görmüşüz
dür. Ama değerli arkadaşlarım, bu kadar önemli 
bir konuda Yüce Meclis, önhükümleri,- peşin 
hükümleri, sol - sağ kavgaları bir tarafa bıra
kıp, böylesine önemli bir konuya eğildiği zaman, 
o konunun içinde, eğildiği konuda, yurt çıkarla
rının ne olduğnu tesbit edebileceğini son «ilâç 
sanayii» örneğinde göstermiştir, ilâç sanayii 
soygunu, bu kürsüde dile getirildiği, bahsedildi
ği yahut her hangi bir yerde anlatıldığı zaman, 
«soygun» kelimesinin rahatsızlığı içinde olabile
cek olan bir kısım değerli arkadaşlarımız, konu
nun içine girdikleri zaman gerçekten Yüce Mec
lisin adına görev yapan bir komisyon olarak 
Türkiye'nin çıkarlarına nasıl sahip çıkabilecek
lerini yeterince göstermişlerdir. Bu, öylesine 
bir konudur. Madenler konusu ve Türkiye'nin 
yeraltı kaynaklan üzerinde yalbancılara tasarruf 
imkânını veren bir kararname üzerinde açılan 
böylesine bir görüşmede, Yüce Meclisin bu ko
nuya el koymak fırsatını bulmuş olması, Türki
ye için önemli bir fırsattır. Ama ne çare ki, 10 
dakikalık sınırlamanın içinde bu fırsatı değer
lendirmek imkânından yoksun bulunuyoruz. 

Zaman zaman bu kürsüde, özellikle Adalet 
Partisi Genel Başkanı tarafımdan, birtakım as
gari müşterekler dile getirilir. Bizce, bu asgari 
'müştereklerin en başında gelen mesele, millî çı
karlarımızla, millî kavramında birleşmek ve ba
ğımsızlık kavramında dikkatli olabilmektir. Ve 
değerli arkadaşlarım, ekonomik üslerin askerî 
üslerden dalha az önemsiz olduğunu kabul etme
mektir. Bunları nedenleriyle ve teferruatiyle -
eğer en az yarım saaf bir vakit lütfedilmiş ol
saydı - anlatmak imkânına sabibolacaktık. Şim
di sadece bütün teknik teferruatı ve bütün inan
dırma gücümüzü ve imkânlarımızı bir tarafa 
bırakarak, sonuçlar üzerinde havada kalan bir
takım lâfları -10 dakikalık tahdidinizin sonucu -
anlatmak durumunda, anlatmak zorunda bulu
nuyoruz. 

Arkadaşlar, şunu arz etmek istiyorum; me
selenin özüne inmek ve Sayın Sezgin'in, Sayın 

Bakanlar Kurulunun, Sayın Başbakanın, Devlet 
Başkanının imzasını taşıyan bu kararnameyi 
eleştirmek imkânını bulamadığımız halde, hiç 
değilse şunu belirtmek istiyorum. Aramızda bir 
takım tartışmalar olabilir, bu tartışmalar; köp
rü yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır; yatırım
larda özel sektöre mi, Devlete mi ağırlık tanı
malıdır? Buna benzer parti farklarımızın orta-
yp çıkardığı ve doğurduğu birtakım meseleler 
olacaktır; ama ilâç soygununda olduğu gibi, bir
takım meselelere müştereken eğildiğimiz zaman 
ve millî kavramında ortak olarak birleştiğimiz 
zaman, soygun lâfını eden insanlara kızma ko
laylığını kaybettiğinizi ve onlarla beraber aynı 
kader çizgisinin içinde olduğunuzu rahatlıkla 
göreceksiniz. 

Adalet Partisi programında tâyin edilen il
kelerden birisi, şurada, vakit yok, okumuyorum; 
«millî sanayi» dir. 

Hep beraber, A. P. programında yer alan bu 
ilkeye sarılmak ve yabancı sermaye işbirliği ile 
ona teslim olmanın, ona kaynaklarımızı, yeraltı 
zenginliklerimizi ve madenlerimizi açmanın far
kını bilmek istiyorsak; önce aramızda önemli ko
nularda birtakım çatışmaları bırakıp, tıpkı Haç 
sanayii Araştırma Komisyonunda olduğu gibi 
parti farklarını unutup, bu konuları enine, bo
yuna konuşmak zorundayız. 

Gensoru önergesinin neden kabul edilmesi ge
rektiği hususunda, aslında burada anlatılması 
gereken bunlar değil. Gensoru önergesinin ihti
va ettiği birtakım çizgileri bu kürsüde dile geıfci-
rip, bu çizgiler istikametinde Yüce Meclisin rey 
kullanmasını istemektir, asıl yapılması gere
ken budur. Ama, devamlı olarak tekrar ettiğim 
üzere, on dakikalık zaman tahdidi içinde başka 
türlüsünü anlatmak mümkün değildir. 

Yine bu zaman tahdidi içinde, şu anda kabi
ne üyesi olan değerli arkadaşım Sayın öztürk'ün 
Kurucu Mecliste yapmış olduğu ve gerçekten 
güçlü bir mantıkla A. P. iktidarının bugünkü 
ekonomik görüşünü yeterince ortaya koyan, 
âdeta kehanet ve önsezi derecesinde bir mantık
la anlatmış olduğu birtakım beyanlarını, konuş
malarını bu kürsüde okuyup, anlatıp şu karar
namenin nasıl Anayasanın 130 ncu maddesine 
aykırı olduğunu dile getirmek imkânından da 
yoksunuz. 

Herşeye rağmen; yapılan tasarruf yerinde
dir yahut değildir, yabancı sermayeyi teşvik po-
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litikajsının doğruluğu, yanlışlığı bir yana, bu po
litikanın madenlerimize teşmil edilmesinin, ma
denlerimizi kapsamasının tartışılması bir yana, 
hangisinin doğru veya yanlış olduğu üzerinde 
dâhi durulmaksızm yapılacak olan bir şey var. 
Önergede A. P. iktidarı için çok ağır ithamlar 
yer almaktadır. 

BAŞKAN — Sayı Bosuter, bir dakikanız kal
dı, lütfen toparlayınız. 

KUDRET BOSUTER (Devamla) — Tamam
lıyorum, efendim. 

Bu gensoru önergesini A. P. Grupuna men
sup değerli arkadaşlarımın, özellikle yurt çı
karlarımız açısından straJtejik önem taşıyan bu 
konuda A. P. li değerli arkadaşlarımın bu 
önergeyi kabul ötmeleri halinde, önce ağır it-
ıhamları bertaraf etmek imkânını bulacaklarını, 
daha sonra kamu oyunda birtakım tereddütleri 
bertaraf etmek ve Yüce Meclisin bu kadar 
önemli bir konuyu bu kürsüde tartışıp bir sonu
ca varmak imkânımı vereceklerine inanıyorum 
yahut en azından inanmak istiyorum. Türkiye'
nin çıkarlarının bu yönde olduğunu ve aramız
da aylardan beri, uzun süreden beri devam eden 
'birçok tartışma konularından çok daha önemli 
bir konuda, yapmış olduğunuz zaman tahdidini 
kınamış olduğumu, ama bütün buna rağmen bu 
tahdidi farkında olmadan yapmış olduğunuzu 
kabul etmiş olduğumu, konunun önemini bilmiş 
olmanız halinde, bu konuya benden önce A. P. 
Grupuna mensup arkadaşlarımın sahip çıkacağı
na inanmak istediğimi belirtmek istiyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yahya Kanholat, T. i. P. 
Grupu adına, buyurun. 

Saat : 16,37. 

T. t. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO-
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; ulusal kalkınmamızın ve savaş sana
yiimizin belkemiğini teşkil eden temel ve stra
tejik madenlerimizin, Anayasanın 130 ncu mad
desine aykırı olarak topyekûn yabancılara dev
ri suretiyle, y'ûz yıllarca kahrını çektiğimiz ka
pitülâsyonların madenlerimiz üzerinde yeniden 
ihya edilmiş olması karşısında Anayasanın 89 
ncu maddesi gereğince Sayın Reşat Özarda'nm 
Hükümet hakkında gensoru açılması talebini 
yerinde ve olumlu karşılamaktayız. 
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iSaym milletvekilleri; arka düşünce sahipleri 
müstesna, en liberal iktisatçılar bile iktisaden 
geri kalmış memleketlere yeraltı servetlerinin 
değerlendirilmesi hususunda yabancı sermayeyi 
tavsiye etmemektedirler. Çünkü yabancı serma
ye iktisaden geri kalmış memleketlere ileri bir 
maden teknolojisi ile gelmemektedir. Ucuz yerli 
emeği kullanmayı esas tutmaktadır. Ayrı kâr pe
şinde olduğu için, yabancı sermaye madencilik 
dalında tahripkâr olmakta ve ancak zengin ma
den damarlarını işletmekle yetinmektedir. Tür
kiye'nin bu konuda tecrübeleri vardır. Çünkü 
yabancı sermaye Ereğli kömür ocaklarını bu zih
niyetle çalıştırmıştır. Millîleştirmeden sonra ya
bancı sermayenin işletmeyi gereksiz bulduğu kö
mür damarları işletmeye açılabilmiştir. 

Geri kalmış memleketlerde yabancı sermaye
nin madencilik alanındaki faaliyetlerinde o 
memleket için daha başka tehlikeler de vardır. 
Geri bir teknoloji ile geldiği için kısa zamanda 
sermayesini amorti etmekte ve bu sefer getir
diğinden fasla şekilde kâr transfer etmek im
kânına kavuşmaktadır. Bu vaziyet, iktisaden 
geri kalmış memleketlerin dış ticaret denge
sini ocık olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Bundan gayrı madencilik alanındaki yabancı 
sermaye yatırımları geri kalmış memleketlerde 
Önemli bir istihdam alanı açmamaktadır. Mem
lekette mevcut işsizlik üzerinde müessir olama
maktadır. Madenler o memlekette arıtılmadığı 
ve yerinde hammadde olarak kullanılmadığı için 
istihdam seviyesi imalât sanayiine nazaran çok 
düşük kalmaktadır. Bu duruma göre Türkiye'nin 
yeraltı servetleri konusunda yabancı sermayeyi 
kabul etmesi ve yabancılara tekeller kurdur
ması çok tehlikelidir ve millî çıkarlarımızla da 
bağdaşmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri; iktisaden ileri memle
ketler artan bir şekilde dışa bağlı bir eğilim için
de bulunmaktadırlar, örneğin Amerika Birleşik 
Devletlerinin Batı dünyasında istihsal edilen 
hammaddenin yüzde 60 ını istihlâk ettiği anlaşıl
maktadır. Şu halde, iktisaden ileri memleketle
rin geri kalmış memleketlerdeki maden sahala
rını tekellerine almak onlar için hayati bir önem 
taşımaktadır. 

İhtiyaç duyulan madenler üzerinde imtiyazlı 
olmak, o madenleri işletmek demek de değildir. 
Çünkü yabancı maden şirketleri dünya çapında 

I örgütlenmiş tröstlerdir. Aşırı kâr esas oldu-
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ğuna göre, imtiyazlı durumda buldukları mem
leketin madenlerini işletip işletmemek hususu
nu, işletecekse bunun derecesini dünya konjonk
türüne güre ayarlamaktadırlar. Bu maden tröst
leri, imtiyazını sağladıkları madenlerin işletilip 
işletilmemesinde iktisaden geri kalmış ülkelerin 
ihtiyaçlarını, millî çıkarlarını hiçbir zaman dü
şünmemişlerdir. O halde yabancı maden tröstleri 
geri kalmış memlektlerde maden yataklarını 
işletmeye açabilecekleri gibi, onları bir rezerv 
olarak da muhafaza edebilirler. Nitekim yabancı 
tröstleri yıllarca «Türkiye'de petrol yoktur» 
propagandalarına ve sondaj makinalarını sattır-
maımaktaJki kararlarına rağmen, Türkiye 1de pet
rolün mevcudiyeti artık bugiiin herkes tarafın
dan iesbit edilmiştir. 

Bu duruma göre ve memleket olarak geçirdi
ğimiz engin tecrübeler muvacehesinde, bunları 
hiç göz önünde tutmadan Adalet Partisi iktida
rının yabancı maden tröstlerine madenlerimiz 

(Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından 5 mil
letvekili ayağa kalkarak ekseriyet olmadığından 
yoklama yapılması talebinde bulundu). 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yapılacak. 
Ekseriyet yok diyen arkadaşları lütfen kalksın
lar tesbit edelim. 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Efen
dim, arkadaşlar maça gidecekler. 

BAŞKAN — Efendim, sebebi bizi ilgilendir
mez. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Maça 
siz gideceksiniz, siz. 

BAŞKAN — Sayın Kudret Boisuter, Sayın 
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu, Sayın Şükrü Koç, Sa
yın Murat öner, Sayın Turgut Altunkaya. 

Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapılmaya başlanıldı). 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— Sayın Başkanım, konuşmaları kısıtlıyan öner
ce geri alınsın da Meclisi çalıştıralım. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu en çok Ri
yaset istiyor. Ama bu pazarlıklarla alâkam yok-

üzerinde geniş imtiyazlar tanımasını Anayasa
mıza ve millî çıkarlarımıza aykırı bulmaktayız. 
Bu, kapültilâsyonların ihyası demektir. Onun 
için grup olarak gensoru önergesinin lehinde oy 
kullanacağımızı açıklar, saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Efendim, bu görüşmelerle ilgili 
t ir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Müzakere konusu olan gensorunun mahiyeti 

ve ehemmiyeti icabı 10 dakikalık zaman içinde 
değerince ve gereğince mevzu aydınlığa ka
vuşamamıştır. Bu durum söz alan hatiplerin ko
nuşmada çektikleri güçlükten anlaşılmıştır. 
Konunun ehemmiyeti ölçüsünde aydınlığa ka
vuşması için konuşmaların 30 dakikaya çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum 
Kabul edenler... 

tur. Ben vazifeye devama mecburum. Alsınlar 
ondan sonra muamele yapabm. 

(Yoklamaya devam edildi). 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 

—Sayın Başkan, şimdi yoklama bitince ek
seriyetin olmadığı anlaşıldığı vakit «ekseriyet 
yoktur» diyenler vazgeçseler dahi Meclisin ça
lışmasına imkân olmıyacak. Yoklama ile Mecli
sin kıymetli vakitleri almıyor. Meclis çalışamam 
hale geliyor. 

BAŞKAN — Biz vakit geçsin diye yoklama 
yapmıyoruz. Meclisin çalışması bizim en çok is
tediğimiz bir husustur. Biz yoklama ile İçtüzük 
hükmünü yerine getiriyoruz. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— Meclis çalışamaz o halde. 

BAŞKAN — O benim bileceğim şey değil, 
ben İçtüzüğün gereğini yerine getiriyorum, 
yoklama yaptırmaya mecburum. Biz vakit geçsin 
diye yoklama yaptırmıyoruz. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sonradan gelen başka arkadaşı
mız var mı?. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

3. — YOKLAMA 
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Muhterem milletvekilleri, yapılan yoklama 
neticesinde çoğunluğun bulunmadığı anlaşıl
mıştır. 

1 Mayıs 1969 Perşembe günü Bahar Bayramı 

olması sebebiyle 5 Mayıs 1969 Pazartesi günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanıma saati : 17,22 

—mm> 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

86 NCI BİRLEŞİM 

30 . 4 . 1969 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlardaki açık üyelikler için 
seçim. 

2. — Aydın Milletvekilli Reşat özarda'nm, 
Ulusal çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet ilkele
rine aykırı olarak madenlerimizin yabancılara 
devredildiği iddiasiyle hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi (11/79) 

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

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup bölediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/28) 

5. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde 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) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

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

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

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Türkiye'de gerek iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 



13. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tarım politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 

14. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
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) 

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

16. — İzmir Milletvekili Mustafıa 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) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafıa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

18. — ıSivias Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas DD Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

19. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

20. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes-

| bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

21. —• Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 
gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

22. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andlaşma yapan hükümetleri tesbit et-

j m ek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/42) 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'mn, 
Türk sporunun problemlerini tesıbit ve içinde bu-

I lunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Genel Görüşme açılmasına ıdair önergesd (8/38) 

24. — Vıan Milletvekili Salih Yıldız'm, Tür
kiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt böl
gelerinim ve milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanuni ve idari 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, fiyat artışlarının ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, bilgi edin
mek, tedbir ve çarelerini bulmak için Anaya
sanın 88 noi maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/39) 

27. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Zi
rai Mücadeledeki Devlet yardımının artırıl
ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çare-

i lerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 



maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/45) 

28. '— Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu 
ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se
lâmetini tehdideden hukuk dışı cereyanların 
doğuş ve yayılış sebepleri ile bunların önlen
mesi çarelerini tesbit etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/46) 

29. — Nevşehir Milletvekili Salâhattiıı Hak
kı Esıatoğlu'nun, dış ticaret rejiminin, Anaya-
sa'ya, kalkınma plânına, ulusal çıkarlarımıza 
ve halk yararına uygun bir hale getirilmesi 
şartlarının tes'biti için Anayasa'nm 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/47) 

30. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ile 
Çorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, Dev
let ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki is
rafları önliyecek tedbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/48) 

31. — Konya Milletvekili Seyit Faruk Önder 
ve 3 arkadaşının, 1969 bütçesinin Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülmesi sırasında ileri sürülen 
iddiaların varidolup olmadığı konusunda Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

32. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü t a y 
fından inşa ettirilen Demirköprü Barajının sa
niyede 600 litre su kaçırmak suretiyle arzettij;i 
tehlikeli durumu mahallinde incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi (10/50) 

33. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
hiımoğlu ille 'Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, trafik 'kazalarını önleyici tedbirleri 
tesbit tetmeik üzere, Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/51) 

34. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlıu'nıun, ahlâk buhranına çare ara
mak üzıeıre Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir 'Genel Görüşme açılmasına daiır öner
gesi (8/40) 

35. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
toprak ve zirai reform konuları üzerinde Ana-

S — 

yasanın 88 nci maddesi uyarınca genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/41) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

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

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

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

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının 
ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, 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) 

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

8. — 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) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil-



me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (G/504) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'ımn, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Balkanından sözlü sorusu 
(6/541) 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nıın, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 

4 — 

dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

22. —• Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nıın, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

23. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

24. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

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

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamt 
dan sözlü sorusu (6/551) 

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

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

29. — 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) 

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

31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

32. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 
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,38. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan do
ğuş'ün, Erzurum Radyosunun yayına başlatıla
mamışı sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

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

35. —t İısıtaınıbuil Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

36. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'un, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

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

38. —Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzımer'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

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

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

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

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

43. — ISdınop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Siuop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye aeılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzıar'ın, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

45. — Adama Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

46. — Kastamonu Milletvekili İısmaıü Halklkı 
Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

47. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm Hatay ili köylerinden bâzılarının 
içmesuyu ihtiyacına ve orman eteğinde oturan
ların geçimine dair Köy İşleri Bakanında söz
lü sorusu (6/594) 

48. — Aydın Milletvekilli Reşat Özarda'nın, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

49. — Komıya Milletvekili Yum/us Koçak'ıın, 
İçerin Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/596) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tulbuan ve davra
nışıma dair İçişleri Bakanımdan sözlü sorusıu 
(-6/597) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
1 İŞLER 

(86 ncı Birleşim) 




