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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II - GELEN KÂĞITLAR 

III - YOKLAMA 170 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 17ü 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'-
un, Eğemde tütün baş ve taban fiyatlarının 
tesbiıti, karaborsa tütün alımlarına mâni 
olunması ve çiftçilere kredi verilmesi ko
nularındaki gündem dışı demeci ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Ahmet ihsan Birin-
cioğlu'nun cevabı 170:172 

2. — Sayın üyelerden bâzılarının se
çildikleri komisyonlardan çekildiklerine 
dair önergeleri. (4/94, 95, 96, 97, 98) 172 

3. — Seçilen komisyonların kendileri
ne ayrılan belirli saat ve yerlerde toplana
rak biran evvel başkanlık divanlarını seç
meleri hususunda Başkanlığın uyarısı. 172:173 

4. — Gruplar BaşkaııveMllerinin Ge
nel Kurul çalışmalarıyla ilgili önergesi. 

173:180 

Sayfa 
5. — Kastamonu Milletvekili Hasan 

Tosyalı'nın; Genel Kurul çalışmalarına ve 
Genel Kurula ve komisyonlara devamın 
teminine dair önergesi. 180 

6. — Konya Milletvekili İrfan Baran'-
m, Türk parasının değerini düşürme kara
rının alınmasında, Hükümetin, şimdiye 
kadarki ekonomik ve politik aksaklıkları
nın sebebolduğu ve bu kararın Türk eko
nomisini bir çıkmaza soktuğu iddiasiyle 
Hükümet hakkında bir gensoru açılması
na dair önergesi (11/9) 180:182 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, lise mezunu gençlerin üniversite gi
riş sınavına tabi tutulmalarının Anaya
sanın 50 nci maddesine aykın olduğu id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince Millî Eğitim Bakanı hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/10) 182 

8. — Afyon Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu'nun, Yüksek Denetleme Ku
rulunda yapılmış olan değişikliklerin hu
kuka aykırı olduğu iddiasiyle Anayasa-
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Sayfa 
' nm 89 ncu maddesi uyarınca Başbakan 

hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/11) 182:183 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargıli'nın, 
kardeşlerine ve yakınlarına çıkar sağladı
ğı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Başbakan hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/12) 183:184 

10. — tçel Milletvekili Celâl Kargıli'
nın, istanbul'un Sağmalcılar semtinde or
taya çıkan kolera hastalığının önlenmesi 
konuşumda, zamanında gereken tedbirleri 
almakta sorumsuzca davrandığı iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/13) 184:185 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörülen toprak dağıtımını sağlı-
yan reformcu kanunların çıkarılmasında 
gerekli çalışmayı yapmadığı iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hü
kümet hakkında bir gensoru' açılmasına 
dair önergesi (11/14) 185:186 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargıli'
nın, son öğrenci hareketlerinde, öldürü
len ve yaralanan talebeler konusunda ge
reken tedbirleri almadığı iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Başba
kan, içişleri ve Millî Eğitim bakanları 
hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/15) 186:187 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu 'nun„ millî servetimizi ve 
beslenme ihtiyacımızı temelden tahribe-
den, diğer hayvan hastalıklarında olduğu 
gibi sığır vebasında da gerekli ve etkili 
tedbirleri almadığı iddiasiyle Anayasanın. 
89 ncu maddesi uyarınca Tarım ve İçişleri 
hakanları hakkında bir gensoru açılması
na dair önergesi (11/16) 187:188 

14. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'-
un, kuru üzümün kurutulması ve ihracı 
konusunda gereken tedbirleri almadıkları 
iddiasiyle Anayasanın 89 ncu mddesi uya
rıca Ticaret ve Tarım bakanları haklanda 
bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/17) 188:189 

Sayfa 
15. — içel Milletvekili Celâl Kargıli'

nın, Türkiye turizmine içten ve dıştan ya
pılan olumsuz etkileri ve tarihî eser kaçak
çılığını önlemek, turizm kredilerinin da-
ğılmasmdaki aksaklıkların neler olduğu
nu tesbit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/16) 189 

1G. — içel Milletvekili Celâl Kargıli'
nın, Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklık
ların ve sorunlarımızın neler oldula hak
kında bilgi edinmek üzere Anayasanın 
83 nci maddesi uyarınca bir genel görüş

me açılmasına dair önergesi (8/17) 189:190 
17. -* içel Milletvekili Celâl Kargıli'

nın Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık 
sorunumuz baklanda bilgi edinmek mak-
sadiyle Anayasanın 83 nci maddesi uyarın
ca bi::' genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/18) " 190 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kaıgılı'-
nm, Millî kültür ve sanatımızın, kendi hü
viyetinde gelişip zenginleşmesini sağla
mak amacıyla Anayasanın 88 nci mdade-
8\ uyarınca bir genel görüşme arılmsına 
dair önergesi (8/19) 190 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargıli'
nın, Genel sağlık sigortasının memleketi
mizde tatbik edilebilmesini sağlamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/20) 190 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargıli'
nın, Tarım iş Kanununun biran evel çık
masını sağlamak amacıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/21) 190 

21. — içel Milletvekili Celâl Kargıli'
nın, Toprak reformunun biran evvel ger
çekleşmesini sağlamak amacıyla Anaya
sanın 83 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/22)190:191 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ve iki arkadaşının, tonaj uygula
masının tatbik edilmemesinin nedenleri 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/23) 

191:192 
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Sayfa 
23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nın, üniversite reformunun biran evvel 
gerçekleşmesi ve alınacak tedbir ve çare
lerin neler olduğu konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca "bir genel görüşme açılması
na dair önergesi (8/24) 192 

24. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Orta - Doğu Teknik üniversitesin
de son zamanlarda meydana gelen kanun
suz hareketlerin nedenlerini tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/35) 192 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı 
öğretmenlere karşı girişilen hareketlerin 
kimler tarafından yönetildiği ve amaçla
rımın ne olduğunu tesibt etmek maksadıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/36) 102:194 

26. — Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Seydibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce 
Merkez Bankasından hangi bankaların 
kredi aldığını ve bu kredilerin kimlere 
dağıtıldığını tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(İO/37) 194:195 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, 
Hükümet tarafından uygulanan devalüas
yon kararının önceden haber alınmasın
da hangi kuruluş ve şahısların büyük fay
dalar sağladığı ve haberin önceden veril
mesinde kimlerin kusurlu bulunduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 195:196 

28. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun, Devalüasyon kara
rından sonra tarım ürünlerinin maliyeti
ne eklenen zamlar sebebiyle üretimin iste
nen ölçüde gelişip gelişmiyeceğmin tesbiti 
için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/39) 196 

Sayfa 
29. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-

m, Türk Parasının kıymetinin ayarlanma-
siyle ilgili kararın resmen ilânından önce 
duyulduğu iddiasiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/40) 196:197 

30. — Sakarya Milletvekilleri Hayret
tin Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'
nin, yurt dışında bulunan bir Ermeni va
tandaşın Türkiye'deki bütün ilişkilerinin 
meydana çıkarılmasını temin maksadıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/41) 197 

31. — içel Milletvekili Celâl Kargıh'-
nın, parlömanterlerin çalışmalarını bir 
Çalışma sistemi ve düzeni içerisinde ger
çekleştirmek için gereken hususların tes
bit edilmesi maksadıyla bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/42) 197:206 

32. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
ın, Türk Parasının dış değerinin yeniden 
ve süratle düşmesini önlemek için alın
ması gereken tedbirleri tesbit etmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/43) 206:207 

33. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, Türkiye'deki topyekûn ve aydın iş
sizliğin nedenlerini tesbit etmek ve bu so
runa bir çare getirmek amacıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/44) 207 

34. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
mn, rüşvet ve adam kayırma olaylarının 
önlenmesi için alınması gerekli tedbirleri 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/45) 207:208 

35. — içel Milletvekili Celâl Kargıh'-
ıım, Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, 
yeraltı ve yersütü kaynaklardan yarar
lanarak biran önce sulama imkânlarına 
kavuşturulması için bulunacak çareleri 
ve alınacak tedbirleri tesbit etmek mak-
sadiyla Anayasanın 88 nci maddesi uya-
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nnca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/46) 208 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın,, Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde 
bulundukları çıkmazın nedenlerini orta
ya çıkarmak ve inkişafını sağlamak ama
cıyla alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/47) 208 

37. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, boraks madeninin millî çıkarımız pa
ralelinde isletilmesi ve değerlendirilmesini 
sağlamak için alınması gerekli tedbirleri 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/48)) 203:209 

38. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, Türk Müziğinin içine düşürüldüğü 
bugünkü durumdan kurtarılması için alın
ması lâzımgelen tedbir ve çarelerin tes
bit edilmesi amacıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/4S) 209 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'» 
nm, üreticinin mahsulünü değer pahasına 
satabilmesi, halkın ve köylünün zaruri ih
tiyaçlarını gerçek fiyatlar üzerinden sa
tma! abiîmesini temin maksadıyla koope
ratifçiliğin hızla kurulması ve gelişmesini 
sagUyacak tedbirlerin neler olduğunu tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 209:210 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, tatbik edilmekte olan orman politi
kasının olumlu neticeler vermediği iddia-
siyle, yeniden ormanların korunması için 
alınması gerekli tedbir ve çarelerin 
neler olduğunu tesbit etmek maksadıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 210 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin 
değerlendirilmesi, korunması ve çoğaltıl
ması için alınacak tedbirlerin neler oldu
ğunu tesbıit etmek nuaksadiylie Anayasanın 

— 164 
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88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/52) 

210 
42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nın, yurt dışında çalışmakta olan işçilerin 
sosyal ve ekonomik sorunlarının neler ol
duğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/53) 211 

43. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi 
ve değerlendirilmesi maksadıyla alınması 
gereken tedbirleri tesbit etmek üzere Ana-
yasaaım 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/54) 211 

41 — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, Türk dilinin zenginleştirilmesi, ya
bancı kelimelerden arınması maksadıyla 
alınması gerekli tedbirlerin neler olduğu
nu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/55) 211 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, hayvansal ürünlerimizin değerlendi
rilmesi ve korunması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/56) 211 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, millî kabiliyet ve değerlerimizin en 
iyi bir şekilde desteklenmesi, teşvik edil
mesi ve korunması yönünden alınması ge
reken tedbirleri tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarmca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/57) 212 

47. — Adana Milletvekili Ali Rıza Gül
lü'nün, Türkiye'de millî bir motor ve 
aktarma sanayiinin kurulması için şartla
rın neler olduğunu tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/58) 212:219 

48. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
ya iki ihtar cezası verilmesi. 214 
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49. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nm, Türk sporunun, sorunlarının inkişâfı 
için tedbirlerin neler olduğunu tesbit et
mek amaciyle Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi (10/59) 219 

50. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın,Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle 
yürütülmesi ve neticelendirilmesi konu
sunda alınacak tedbir ve çareleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rıca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi. (10/60) 219 

51. — Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un, Türkiye'de stratejik üsler ve silâh
lar ile bu silâhlar açısından İncirlik üssü
nün kumanda ilişkileri bakımından ya
rattığı tehlikeleri tesbit etmek konusun
da Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 219:220 

52. — Bursa Milletvekili Kasım Öna-

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayı yangınının sonuçları ile 
ilgili demecine Millî Eğitim Bakan Vekili ve 
imar ve iskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu ce
vap verdi. 

içel Milletvekili Turhan özgüner, içel öğ
renci Yurdunda son bir yıl içinde cereyan et
mekte olan üzücü olaylar ve alınması gereken 
tedbirlere dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'-
in, memurların Aralık ayı maaşlarını tam ola
rak alamamalarının sakıncalarına dair demeci
ne Maliye Bakanı Mesut Erez cevap verdi. 

Komisyon seçimlerinin, komisyonlara parti 
gruplarınca gösterilen adaylara ait listenin bası-

Sayfa 
dım'ın, TRT Kurumununun yayınlarının 
düzenlenmesi, ıslah edilmesiyle diğer olu
şumları tesbit etmek ve gereken tedbirle
ri almak maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 220:221 

53. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, istanbul Kültür Sarayında mey
dana gelen yangının sebepleriyle sorum
lularını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş-
tırması açılmasına dair önergesi (10/63) 

221:223 

54. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'-
ın, gençliğin gerçek durumunu, gençlik 
olaylarını, yaralanmaların, ölümlerin ne
denleri ile Hükümet hakkındaki iddiaların 
ne derece doğru olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/64) 223:225 

lıp dağıtılmasından itibaren 4 gün geçmeden 
ve bir arada yapılması ve oyların beş ayırım 
komisyonunca tasnif edilmesi hususları kabul 
olundu. 

Yapılan seçimler sonucunda; adayların gös
terildikleri komisyonlara seçildikleri bildirildi. 

9 . 12 . 197Q^Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 17,45 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Talât Köseoğlu Enver Akova 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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I I - GELEN 

Tasarılar 
1. — 6830 sayılı istimlâk Kanununun 12 nM 

maddesine iki fıkra ve bu. kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı (İ/377) 
(Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Maliye ve Plân 
komisyonlarına). 

2. — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ku
ruluş Kanununun 1 nci maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna iki madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/378) (Millî Eğitim, Tarım ve Plân 
komisyonlarına). 

3. — Bası ölümlerin tesbitine ait sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı (1/379) (Adalet ve Dışişleri komisyon
larına). 

4. — Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine 
uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı (İ/380) (Adalet ve Dışişleri komisyonla
rına). 

5. — Devlet Yüksek öğretim Kurumları ka
nım tasarısı (1/381) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) . 

6. — Emlâk komisyoncuları kanunu tasarısı 
(1/382) (Adalet, İçişleri ve Pl?.n komisyonları
na). 

7. — Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve 
mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde 
tebliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı (1/383) 
(Adalet ve Dışişleri komisyonlarına). 

3. _ 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih 
vo 125G eayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (İ/384) (Millî Savunma ve Plân komis
yonlarına) . 

9. — Uzmanlık hakkını kazanan hekimlerin 
i:\ejVan hizmetleri hakkınca kanun tasarısı 
(1/CS5) (Sağlık vo Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarına). 

10. - - 1071 y>h Bütçe kanunu tasarısı (1/386) 
(Bütçe Karma Komisyonuna). 

11. — Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/387) (Bütçe Karma Komis
yonuna). 

KÂĞITLAR 

I 12. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/388) (Bütçe 
Karma Komisyonuna). 

13. — Devlet 'Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/389) (Bütçe Karma Komisyonuna). 

14. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/390) (Büt
çe Karma Komisyonuna). 

15. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/391) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

I 16. — Ege üniversitesi 1971 yılı Bütje kan'i-
I nu tasarısı (1/392) (Bütçe Karma Komi .iyo

nuna). 
17. — Hacettepe Üniversitesi 1071 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı. (1/393) (Bütçe îlarraa Kor::i:> 
yonuna). 

1.8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe kanunu t a ta r s ı (1/394) 
(Bütçe Karma Komisyonuna). 

19. — istanbul Üniversitesi 1971 yjh Bütçe 
kanunu tasarısı (1/395) (Bütçe Karma Eomh-

I yonuna). 
20. — İstanbul Teknik üniversitesi 1971 y.lı 

t / 

Bütçe kanunu tasarıyı (1/303) (Bütçe K a m a 
Komisyonuna). 

21. — İktisadi ve TiöTd Hinler Akademileri 
1971 yık Bütçe kanunu teansı (1/321) (Butça 
Karına Komisyonuna). 

22. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasardı ('j/398) (Bütçe 71ar-
ma Komisyonuna). 

23. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı. (1/399) (Butça Karma 
Komisyonun?,) 

24. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/dOO) (Bütc > Karına 
Komisyonuna) 

25. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasamı (1/401) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

26. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/402) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

Teklifler 
27. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 

Eifat Öztürkçine'nin, 27 . 7 . 1970 tarih ve 1313 
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sayılı Kanun ilo değiştirilen 6 . 6 . 1C27 ';a 
rih ve 1076 sayılı Yedek ıSubaylar ve Yed?!: 
Askeri memurlar Kanununun bası raddeleri
nin değiştirilmesi va bu kanuna o^zı g^lci 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanuna ek 
madde eklenmesi 'hakkında kanun teklifi 
(2/390) (Mülî Eğitim, Millî Savunma, Anayasa. 
ve Plân komisyonlarına) 

28. — Cumhuriyet iSenatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 27 . 7 . 1970 tarih ve 
1315 sayılı Kanun ile değiştirilen 21 . 6 . 1927 
tarih ve 1111 sayılı Askerlik Ranununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanuna ek madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/391) (Millî Eğitim, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarına) 

29. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 18 . 5 . 1932 tarih ve 
1958 sayılı .Kanun ile değiştirilen 21 . 6 . 1927 
tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
105 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/392) (Anayasa, Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlarına) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, Çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki Ka
nunun 'birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/393) (Tarım, Ticaret ve Plân 
komisyonlarına) 

31. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, 
Uçak kaçırmaları ile ilgili kanun teklifi 
(2/394) (Ulaştırma, Dışişleri ve Adalet ko
misyonlarına) 

32. — Ankara Milletvekili Ferhat Nuri 
Yıldırım'm, vergi gecikme zamlarının affına 
ve vergi borçlarının taksitlendirilmesine dair 
kanun teklifi (2/395) (Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

33. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Dış ticaretin Devletleştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/396) (Ticaret ve Plân komis
yonlarına) 

34. — içel Milletvekili Celâı Kargılı'nın, 
özel öğretim kurumlarının Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/397) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 
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35. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
özel eğretim kurumları hakkındaki G2Î5 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi (2/338) (Millî Eğitim vo Plân 
komisyonlarına) 

33. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Hususi hastaneler hakkındaki 2219 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi (2/399) (Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarına) 

37. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
özel hastanelerin Devletleştirilme:;! ü:f ıkında 
kanun teklifi (2/400) (Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarına) 

38. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
T. IB. M. M. üyeliği ile bağdaşmıyan işler (hak
kında kanun teklifi (2/401) (Anayasa Ko
misyonuna) 

39. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
ekspres yollar ve istanbul çevre yolu pro
jesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanun teklifi (2/402) (Anayasa, İç
işleri, imar ve iskân, Bayındırlık ve Plân ko
misyonlarına) 

40. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi 
Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkın
daki Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkili 7332 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/403) (Çalışma Komisyonuna) 

41. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ile 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 10 ncu maddesine bân 
fıkralar eklenmesine dair kanun teklifi (2/404) 
(Anayasa Komisyonuna) 

42. — Konya Milletvekili Baha Müderris-
oğlu'nun, 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 48 nci maddesinin 
(A) bendinin 5 nci ve 98 nci maddesinin (fb) 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/405) (Adalet, Maliye ve Plân komisyon
larına) 

43. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'-
nun, köy muhtarlarına maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifi (2/406) (İçişleri, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarına) 
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44. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sa
yılı Kanunun 3ö nci maddesi ile değiştirilen 
14 Temmuz 1964 tarih ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 79 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/407) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

45. — iSiirt Milletvekili Âdil Yaşa ve 7 ar
kadaşının, Siirt iline bağlı Eruh ilçesi Fındık 
bucağında Bağgöze adı ile bir ilçe teşki-
dair kanun teklifi (2/408) (içişleri ve Plân 
komisyonlarına) 

46. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa ve 7 ar
kadaşının, Siirt iline bağlı Eruh ilçesi Lodi 
bucağında Bağgöse adı ile bir ilçe teşki
line dair kanun teklifi (2/409) (içişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

47. — Sinop Milletvekili Fikret övet ile 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alparslan'ın, 
1318 sayılı Finansman Kanununun 67 nci mad
desinin 2 nci ek maddesinin 1 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/410) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

48. —• Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 1327 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 4 ncü maddesine 
(D) fıkrası ilâve edilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/411) (Plân Komisyonuna) 

49. — (Cumhuriyet Senatosu Ordu üyesi 
Bekir Bitki Baykal'ın, 5584 sayılı Posta Ka
nununun 17 nci maddesinin IV ncü parafrafı-
nm değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/412) 
(Ulaştırma, içişleri ve Plân komisyonlarına) 

50. — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
23 ncü maddesinin 3 numaralı bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/413) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 

51. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Beya
zıt'm yasama dokunulmazlığının kaldırlıması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/365) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

'52. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüce-
oğlu'nuıı yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/368) 

(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

53. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüce-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/367) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyona) 

154. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun yasama dokunulmazkğmın kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/368) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

55. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Ni
yazi Gürer'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanılk tezkereıü 
(3/369) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

56. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Ni
yazi Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/370) (Anayasa ve Adalet komisyonların-
da,n mürekkep Karma Komisyona) 

57. — Burdur Milletvekili A. Mukadder 
Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi' (3/371) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

58. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/372) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

59. — içel Milletvekili Hilmi Türkmen'in 
yabama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/373) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

60. — istanbul Milletvekili ilhan Darende-
lioğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması haklarda Başbakanlık tezkeresi (3/374) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

'61. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi (3/375) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

62. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
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hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/376) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

63. — Konya Milletvekili Necmettin Er-
baakn'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/377) 

(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyona) 

64. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırlımajı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/378) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün yasama dokunulmazlığının kaldşırılması 
hakkında Başbakanlık tezkereci (3/379) (Ara-
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

Q6. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/380) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

67. — Rize Milletvekili Hasan Basri Albay-
rak'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbaaknhk tezkeresi (3/381) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

68. — Siirt Milletekili Zeki Çeliker'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırlıması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/382) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

69. — Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/383) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

70. — Tekirdağ Milletvekili Nedim Kara-
halil'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/384) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 
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71. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırhma-
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/385) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

72. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/386) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

73. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/387) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

74. — Bor ilçesinin Kemerhisar Nahiye
sine bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, 
sayfa 8 numarasında kayıtlı iken aynı ilçe
nin Kale mahallesi 127 nci hanesi nüfusuna 
naklen kayıt ve tescil edilmiş Mehmetoğlu 
Hüsnü'den doğma 6 . 5 . 1933 doğumlu Meh
met Karabaş'm ölüm cezasına çarptırılma-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/388) 
(Adalet Komisyonuna) 

75. — Denetime tabi kuruluşların 1969 yılı 
bilânçolarına dair kâr ve zarar hesaplarının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/389) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri' Karma 
Komisyonuna) 

76. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/390) (Sayıştay Komisyonuna) 

77. — Elektrik işleri Etüt İdaresinin 1969 
malî yılına ait bilançosunun sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/391) (Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

78. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
nün 1969 yılma ait bilançosunun sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/392) (Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Zeki Çeliker (Siirt), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 19 ncu Birleşimini açıyorum, 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, sayın 
üyelerin beyaz düğmelere basmalarını rica edi
yorum, 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere bağlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Ege'de tütün ba§ ve taban fiyatlarının tesbiti, 
karaborsa tütün alımlarına mani olunması ve 
çiftçilere kredi verilmesi konularındaki gündem 
dışı demeci ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet 
İhsan Birincioğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, Ege'de ka
raborsa tütün alımlariyle ilgili bir konuşma 
yapmak üzere gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın Mustafa, Ok, bu konu oldukça şümul
lü ve geniştir, beş dakikaya sığdırabilecek mi
siniz efendim? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Evet efendim, 
beş dakika ile sınırladım konuşmamı. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri: 
Şu günlerde Ege'de 230 bin tütün ekici aile

sini 1971 ekici tütün piyasasında tütüne verile
cek baş ve taban fiyatlar meşgul etmektedir. 
Devalüasyon ile doların değeri 9 liradan 12 li
raya yükseldiğine göre, tütün baş fiyatının bu 
sene 18 lira, taban fiyatının da 12 lira olması 
gerekir. Tekel ve tüccar, tütünleri bu fiyatla 
aldıkları takdirde, tütün ekicilerimiz artan ba
yat pahalılığına bir derece katlanabilirler, bel
ki bir kısmı borçlarını ödeme imkânını bulabi
lirler. Baş fiyat 18, taban fiyat 12 liranın altı
na düşürüldüğü takdirde, tütüncüler geçimde 
tam bir bunalım içerisinde düşürülmüş olacak
tır. 

Bu fiyatlar yüksek tesbdt edilmemiştir de
ğerli arkadaşlarım. Geçen seneler tütünün baş 
fiyatı 13.25 lira idi. Doların değeri 1/3 nisbe-
tinde arttığından, yani 9 liradan 12 liraya çık
tığından 13.25 liranın da 1/3 ü 4.40 lira eder. 
önceki baş fiyata yani 13.25 liraya eklendiği 
takdirde 17.65 lira eder baş fiyat. Biz ise 18 
lira dedik. 

Bir kilo işlenmiş yaş tütünün ortalama ih
raç fiyatı 1.40 dolardır. 1 dolar 12 lira, 40 sent 
de 5 lira olduğuna göre, ortalama ihraç fiyatı 
17 liradır. Bunun 5 lirasını ihracatçıya bıraktı
ğımıza göre, tütün taban fiyatının 12 ura ol
ması, realist bir fiyattır. 

Bu nedenle Hükümetten, yaprak tütün baş 
fiyatını 18 lirada, taban fiyatını 12 lirada tut
mak için bütün tedbirleri almasını ve gerekli 
fedakârlığı göstermesini önemle rica ediyoruz. 
Dolar 15 liraya yükseltildiği halde, tütüncünün 
dolarının 12 lira kabul edilmesiyle A. P. Hükü
meti esasen tütün ekiciden kilo başına 4,5 lira 
gizli vergi almış olmaktadır.. Hükümetin buna 
hakkı olmadığı kanısındayız. 

önemli olan ikinci husus; iki aydan beri 
Ege'de karaborsa tütün alımları bütün hızı ile 
ve üreticinin aleyhinde olarak devam etmekte
dir. Köylüler devalüasyonun farkında değiller
dir. ihracatçı tüccar ise işin içyüzünü biliyor. 
Ekicinin elinden önceki yıl fiyatlarıyla, yani 
ortalama 6 ilâ 9 lira arasında bir fiyatla tütün
leri kapatıyor. Bu tütünlerin, işlendikten son
ra 17 lira ortalama fiyatla ihracedileceği düşü-
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nülürse, elde edilecek kâim büyüklüğü hak
kında bir fikir edinilmiş olur. Bu büyük kâr 
cazibesine kapılarak büyük firmaların da ka
raborsa piyasasına katıldıklarını köy gezileri
miz sırasında gördük. Köylüler, korkarız piya
sanın açılışına tütün kalmıyacak» demektedir
ler. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisinizi te
min etmek isterim ki, şu günlerde Ege'de kara
borsa tütün sömürü ve soygunu bütün hızıyla 
devam etmektedir. Köylü tütününü satmaya 
mecbur oluyor, çünkü bankalardan birkaç yüz 
lira kredi almak için gittiğinde, «plasman yok» 
deyip kapılar yüzüne kapanıyor. Hükümetten 
özellikle bu devrede tütün ekicilere, köylülere 
yardım elini uzatmasını, balya başına 50 lira 
avans vererek köylüyü karaborsacının, fırsatçı
nın, tefecinin eline düşmekten kurtarmasını ıs
rarla ve önemle rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, geçen sene ihracatçı
lar, dolar 9 lira olduğuna göre tütünü almışlar, 
fakat bu sene dolar 12 liraya yükseldiği için 
kilo başına dört lira açıktan para kazanmakta
dırlar. 80 milyon kilo ihracedildiğine göre, açık
tan 4,5 lira kazanan ihracatçıların elde edecek
leri kâr miktarını lütfen düşünün. Bu sene 12 
liradan alacaklar, fakat gelecek yıl dolar muh
temelen 13, 14, hattâ 15 liraya çıkarılacak. Bü
tün bu dolar yükselmelerinden ancak 82 ihra
catçı yararlanacak, fakat üç milyon ekicimiz 
bundan maalesef istifade edemiyeceklerdir. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çift
çilerin 2 000 liraya kadar olan borçlarını Yü
ce Meclisiniz, geçen yıl çıkardığı bir kanunla 
on yıl ertelemiş bulunmaktadır. Çok değişik 
uygulamaya tabi tutulan bu ertelemenin çiftçi
lerimizi en çok üzen yönü, borcu ertelenen çift
çiye bir daha kredi verilmemesi ve ertelenen 
borcun ödenmesine kadar verilmiyeceğinin söy
lenmeğidir. Bunun yanlış bir uygulama olduğu 
kanısındayız. 2 000 lira borcunun ertelenmesine 
karşılık çiftçiyi on yıl krediden mahrum bırak
mak, ona hizmet etmek değil, kötülük etmek 
mânasına gelir. Her halde Yüce Meclis kanunu 
çıkarırken bunu düşünmemiştir. 

Çok değerli arkadaşlarım, sözümü, önemli 
bir noktaya kısaca değinmekle bağlıyorum. 

Geçen yıl bağcılığın modernleştirilmesi için 
bir kanun lütfettiniz çıkardınız, fakat, maalesef 

bu kanun uygulamaya konmamaktadır. 3 Tem
muzda Resmî Gazetede yayınlanmış olmasına 
rağmen bankalar ucuz faizli kredi vermek du
rumunda kalacakları için bu kanunu uygula
mıyorlar. Banka Genel Müdürlüğü, Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğü bu konuda her hangi bir 
harekette bulunmuyor. Gezdiğimiz bütün bağ 
bölgelerinde kaç tane bağcımız bankaya müra
caat etmişse «bu kanunun uygulanması için ta
limat gelmediği» söylenmiştir. 

Yetkililerden rica ediyoruz, bunun için tü
zük çıkarılmasına lüzum yoktur, kanun son de
rece kısa ve açıktır. Yüzde 5 faiz, 5 yıl ödeme
siz, 15 yıl vadeli bağcılarımıza kredi verilmesi 
hususundaki bu kanunun yetkililerimiz tarafın
dan süratle uygulamaya konmasını önemle is
tirham ediyor, saygılarımla huzurlarınızdan ay
rılıyorum, (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Baka
nı, buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Ok'un; 
her yıl Ege'de tütün mubayaa mevsiminin yak
laşması dolayısiyle bu gibi beyanlarda bulun
duğu ve her zaman bu mevzular üzerinde titiz
likle durduğu bakanlığımızın malûmudur. 

Yalnız, tütün fiyatlarının, baş fiyatlarının 
13 lira 25 kuruştan 18 liraya, taban fiyatlarının 
da asgari 12 liraya çıkarılması mevzuunda vâ
ki talebi, zannedersem kendilerince de üzerinde 
durulması mühim olan bir noktadır. 

Biz, Hükümet olarak geçen sene aynı şekil
deki vâki beyanlara, piyasalarda yaptığımız 
tatbikatla cevap verdik. Geçen sene Ege'de ya
pılan tütün mubayaasında gerek Sayın Ok ve 
gerekse o mmtakanm sayın milletvekilleri bu 
mesele üzerinde titizlikle durduğumuzu, vatan
daşı mağdur etmemek için gerekli her türlü 
tedbire başvurduğumuzu bilirler. 

Bu itibarla bu yıl da vatandaşı bütün titiz
likle koruyacağımızı, onların değerli alın terle
rini her yönüyle değerlendireceğimizi bir kere 
daha buradan ifade etmek isterim. 

Bu yıl, her nedense Ege'de müstahsil, mu
bayaa mevsimi daha başlamadan karaborsa üze
rinden tütün sattığı bizim de malûmumuzdur. 
İşin en enteresan tarafı, şimdiye kadar küçük 
alıcılar bu karaborsa üzerinde dururken bu yıl 
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gayet büyük firmaların karaborsa alımlarına 
girdiği ve bugüne kadar 29 bin denk gibi bir 
tütünün 6 lira ile, 9,5 lira arasında bir fiyatla 
satınalındığı tarafımızdan tesbit edilmiştir. 

Biz, bu gibi karaborsa satışlarına mâni ol
mak maksadiyle gerek basın yoluyla ve gerek
se radyo ile Ege tütüncüsünü ve Ege ekicisini 
uyarmış bulunuyoruz. Bütün bu uyarmalarımı
za rağmen ekicinin tütün satması veya ona tü
tün sattırmamak yolunda her hangi bir tedbi
rin alınması, Sayın Ok'un da üzerinde, zanne
diyorum bizimle ittifak edeceği veçhile, halli 
mümkün bir mesele değildir. 

Bu itibarla, buradan bir kere daha ifade et
mek isterim ki, bütün bu hallere mâni olmak 
için geçenlerde radyo ile verdiğim beyanatımı 
aynen tekrar etmek suretiyle, bu yıl Eğemde pi
yasanın daha erken açımını yapmak ve vatan
daşı gübre alımı sıkmtsından biran evvel kur
tarmak için gerekli çalışmaları yapmış bulunu
yoruz. Şimdiden 130 teknik elemanımız ile ay
rıca alım heyeti başkanı Ege bölgesinde bulun
maktadır. Tesbitlere, bütün hızıyla devam edi
yorlar, incelemelerini yapıyorlar. Tesbitler ya
pılır yapılmaz ,en kısa zamanda piyasayı açaca
ğımızı buradan belirtmek isterim. 

Tütün balyası basma verilmesi arzu ©dilen, 
denk başına verilmesi arzu edilen 50 lira mese
lesine gelecek olursak; hiç müteessir olmasın
lar, en az Sayın Ok kadar sayın vatandaşlarımı
zı ve ekicilerimizi düşünüyoruz. Onları memnun 
edeceğimizden ben şahsan eminim, kendisinin 
de emin olmasını bilhassa rica ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Sayın üyelerden bâzılarının, seçildikle
ri komisyonlardan çekildiklerine dair önergeleri. 
(4/94, 95, 96, 97, 98) 

BAŞKAN — İstifa takrirlerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçilmiş bulunduğum Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonundan istifa ettiğimi 
saygı ile arz ederim. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Başkanlığa 
Seçilmiş olduğum Sayıştay ve Turizm ko

misyonlarından istifa ediyorum. 
Arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Şevki Güler 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Başkanlığa 
Aday olarak gösterildiğim Ticaret Komisyo

nundan, gördüğüm lüzum üzerine, istifa ediyo
rum. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Bahattin Uzunoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Başkanlığa 
Aday olarak gösterildiğim Bayındırlık Ko

misyonundan istifa ediyorum. 
Saygılarımla. 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aday gösterilmiş bulunduğum Köy İşleri 

Komisyonu adaylığından feragat ediyorum. 
Saygılarımla. 

Urfa 
Vehbi Melik 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Gruplardan, açık kalan bu komisyon üyelik
leri için, biran evvel aday göstermelerini ve 
Başkanlığımıza bildirmelerini rica edeceğiz. 

3. — Seçilen komisyonların kendilerine ayrı-
• lan belirli saat ve yerlerde toplanarak biran ev
vel Başkanlık Divanlarını seçmeleri hususunda 
Başkanlığın uyarısı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; dün se
çilmiş olan komisyonların bir kısmı Başkanlık 
Divanlarını bugün gösterilen saatlerde seçmiş, 
bir kısmı ise seçememiştir. İşin müstaceliyeti 
bakımından bugün kendilerine tahsis edilen sa
atte ve yerlerde toplanmalarını, iş bölümü ya-
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parak biran önce komisyonların çalışmalarını 
tcnıin etmelerini rica edeceğim. 

Onun için huzurunuzda, hangi komisyenb.-
rın nerelerde iş bölümü, vazife taksimi yapa^ıl:-
larını sırasiyle okuyacağım. 

Maliye Komisyonu 277 numaralı odada, Ada
let Komisyonu 505 numaralı odada, bugün sa
at 15,30, 

Tarım Komisyonu 392 numaralı odada, 
Millî Eğitim Komisyonu 248 numaralı oda

da, 
Millî Savunma Komisyonu 244 numaralı oda

da, 
Sanayi Komisyonu 392 numaralı odada, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 248 numaralı 

odada, 
Ticaret Komisyonu 244 numaralı odada, 
Bayındırlık Komisyonu 277 numaralı odada, 

saat 16.00 da, 
Köy işleri Komisyonu 392 numaralı odada, 

saat 16.30 da, 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu 248 numara
lı odada, saat 16,00 da toplanarak Başkanlık 
Divanlarını seçeceklerdir. 

4. — Gruplar Başhanvehillerinin (ienel Ku
rul çalışma!ariyle ilgili önergesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Meclisi
mizin çalışmalariyle ilgili, grup yetkilileri bir 
araya gelerek, uzun görüşmelerden sonra müş
terek bir önerge hazırlamışlar ve Başkanlığa 
sunmuşlardır. Bu önergeyi okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi gündeminde mevcut sözlü so
ru, genel görüşme ve Meclis Araştırması öner
gelerinin görüşülmesini (sağlamak mafesadiyle; 

1. Haftada 3 gün yapılmakta olan Genel 
Kurul toplantılarının 11 . 12 . 1070 tarihinden 
itibaren Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cu
ma günleri olmak üzere haftada 4 güne çıkarıl
masına, 

2. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günkü 
toplantıların esîkisi gibi saat 15.00 te başlama
sına, 

3. Çarşamba günlerinin yalnız sözlü soru
lara tahsisine, 

4. Perşembe günkü toplantıların saat 10.00 
- 13.00 ve 15.00 - 19.00 arasında yapılmasına ve 
Perşembe gününün gündemdeki (sıralarıma göre 
yalnız Genel Görüşme ve Araştırma önergele
rine tahsisine, 

5. Pazartesi ve Cuma günlerinin de gün
demde mevcut diğer işlerin görüşülmesine tah
sis edilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekilleri Başkanvekilleri 
İbrahim Aytaç Kemal Demir 
Orhan Dengiz Necdet Uğur 

G. P. Grup Başkanvekilleri 
Vefa Tanır Nebil Oktay 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz Astiyen 
sayın üye var mı? 

CELÂL KARGILI (içel) — Söz istiyo
rum, efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyo
rum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, buyurun, efen
dim. 

Sayın Celâl Kargılı, lehinde mi, (aleyhinde 
mi konuşacaksınız? 

CELÂL KARGILI (İçel) — Üzerinde konu
şacağım, efendim. 

BAŞKAN — Üzerinde olmaz, efendim, leh 
ve aleyhinde konuşulur. Bu tip önergeler, 
usulî önergelerdir, lehinde ve aleyhinde ikişer 
kişiye isöz verilir. Tüzüğümüz bunu âmirdir, 
üs 3i inde konuşmak mümkün değildir. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Aleyhinde ko
nulacağım. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşacaksınız, 
aleyhinde söz veriyorum, buyurun. 

CELÂL KARGILI (İçel) —Teşekkür ede
rim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Parlâmentoda grupları bulunan partiler 

tarafından Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
bu önergeyi evvelâ kıvançla karşılıyorum. Ge
rek Meclis gündeminin doluluğu bakımında, 
gerekse Türkiye'nin derhal halledilmesi lâzım 
gelen binlerce sorununun bulunması bakımın
dan., bundan birlkaç gün önce öneri olarak sun
duğumuz; her gün sabah saat 10 da toplanıp 
öğleyin 2 saat tatil ve ondan sonra saat 19 a 
kadar Meclislerin, Cumartesi ve Pazar gün-
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leri hariç, toplanmasında büyük faydalar oldu
ğuna inanıyorum. Ben bu önerimi ortaya koy
duğum zaman değerli milletvekili arkadaşlarım
dan «Nasıl zaman bulalım?» diye fikir serd 
edenler oldu. Ama, mademki böyle bir öneri 
konuşuluyor, öyle tahmin ediyorum ki bu öne
li, Meclisin bu yıliki çalışmasında en önemli 
önerilerden biridir. Bunun üzerinde geniş bir 
tartışmanın yapılıp Meclislerin böylece dört 
gün ve saat 15.00 te değil, Cumartesi, Bamr ha
riç, her gün sabah saat 10.00 da ve öğleyin iki 
saat tatilden sonra saat 19.00 a kadar devam et
mesinde Türkiye'nin sayısız faydaları olacağı 
inancındayız. 

Belki bâzı 'arkadaşlarım diyeceklerdir ki; na
sıl zaman bulalım? Ama, burada üzülerek ve 
vicdanımın sesine uyarak yüzde yüz sorumlu
luk duygusu içerisinde demek istiyorum ki; ha
len Parlâmentoda bulunan çok sayıda milletve
kili arkadaşlarım, bıir yandan milletvekilliğini 
devam ettirirlerken diğer yanda mütaahhitlik, 
tüccarlık, avukatlık, doktorluk ve kendilerine 
milletvekilliğinin dışında birtakım kazanç sağ
layan işlerle meşgul olacak vakitleri bulmakta
dırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, biz burada her 
hangi bir şekilde meseleleri «yatırım olsun» di
ye, «seçmene selâm olsun» diye söylemeye mec
bur değiliz. Biz burada herkesin lantipaitisini 
kazanma pahasına, herkesin sempatisini kaybet
me pahasına bir milletin, sorumluluğunu aldı
ğımız Yüce Türk Milletinin meselelerine neşter 
vurmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir memlekette Parlâ
mento, meseleleri basının, derneklerin, üniversi
tenin ve muhtelif kuruluşların arka)sından ta-
kibetme yoluna giderse, o memlekette Parlâ
mento, devrim sorunlarının, halk sorunlarının 
hiçbir zaman çaresini bulamaz. 

Şunu açıklıkla ve kesinlikle söylüyorum (ki, 
birkaç yıldır Türk Parlâmentosu devamlı ola
rak olayların takipçisi, olayların tasvircisi du
rumundadır. Olayların öncüsü olacak, olayla
ra yön verecek, Türk Milletinin kaderini ger
çekten etkilyecek, Türk Milletinin bünyesinin 
kabul edeceği, kalkınma modelini kabul ettire
cek stratejiyi ortaya koyamamış durumdadır. 

He yapıyoruz Parlâmentoda', ne yapıyoruz 
Parlâmentoda? Basında okuduğumuz, şuradan 

buradan duyduğumuz, şuradan buradan getiri
len meseleleri, basından topladığımız bilgileni 
•bu kürsüde anlatmakla, radyodan ss^imizi du
yu rmakl,ı yetiniyoruz. 

Gksri kalmış ülkelerin Parlâmentoları, geri 
kalmış ülkelerin parlömanterleri eğer gerçekten 
öncü Gİmak, eğer ge.rçeikfacı.ı milletvekili olmak 
için değil, gerçekten halka bir şeyler verebil
mek, gerçekten halkı bu içinde bulunduğu unu
tulmaz, çıkılmaz ve aşılmaz, zor, güç vs kat
lanılmaz hayat şartlarından ve yaşantılardan 
kurtarmak istiyorsa, muhterem arkadaşlarım, 
bunda bir ide birliği olmak istiyorsak, Parlâ
mento olarak çalışmada, fedakârlıkta, feragat-
ta, yaşantımızda, her türlü hayatımızın aerr'eiBiin-
d.e sonuna kadar fedakârlık, ve?a ve feragat 
gösterme örneğini vermelk istiyorsak, biz, Tür-
kiyo'nin meselelerini burada dile getirmekle 
değil, Türkiye'nin meselelerine doğru yolda 
teşhis koyarak, doğru bir Türkiyeci görüşle, 
doğru bir Kemalist görüşle Türk milletinin bün
yesinin kabul edebileceği kalkınma modelini, 
Türlk halkını birbirine çatıştırmadan, Türk hal
kını birbirine kırdırmadan halletmek mecburi
yetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın hatip, önerge aleyhinde 
konuşun lütfen. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Önerge 
aleyhine konuşuyorum efendim. 

Zannediyorum ki, bu önerge -tekrar edi
yorum. - Parlâmentonun tam mânasiyle çalış
maya başladığı günden bu yana ve belki bun
dan sonra verilecek en önemli önergedir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz burada şunu 
mutlaka ve mutlaka itiraf etmek mecburiyetin
deyiz : Bir memlekette Parlâmento var, bir 
memlekette Danıştay, Anayasa, Üniversite muh
tariyeti, TET muhtariyeti var. Parlâmento bun
ların en önünde, en sorumlu mevkide. Ama şu
nu içtenlikle söylüyorum; bir memlekette mües
seselere hak vermek Parlâmento kadar, TUT ka-
dar, Üniversite kadar, Danıştay kadar, Anaya
sa kadar müesseselere hak vermek sadece kâfi 
değildir. Hak almak da kâfi değildir, mebus 
o!.::mk da krul değildir. 

Türkiye'nin bugünkü şartlarında, burada 
söylemek mecburiyetini doyduğum bir bilfiil 
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vardır; Anayasa, Danıştay, Parlâmento, TRT 
ve Üniversite... Bütün özerk kuruluşlar ve baş
ta -Parlâmento. Bi.se verilen sorumluluğu ka
zanmak iğin savaşmaktayım. Bire verilen so
rumluluğun değerini anlıyaralı, bu sorumlulu
ğun vecibelerini yerine getirme birliği içerisin
de, kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler birliği içeri
sinde birleşip çalışaınazsak şunu kesinlikle söy
lüyorum; Türkiye'de şimdi karşılaştığımız me
seleleri «mesele değilmiş» diyeceğiz. Kısa bir za
man sonra Türk halkını bu saydığın müessese
ler, bugünkü şekilde sorumsuzca temsil etmeye 
devam ederlerse, Türk halkı, bugün «mesele» 
diye karşılaştığımız meseleleri unutacak, dağ
larca büyük meselelerle karşılaşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, ikinci de^a ika-î 
ediyorum, önerge aleyhinde konuşacaksınız, 
hakkınız budur. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — önerge 
aleyhinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sizi sadede davet ediyorum. 
İkinci ihtarımızdır. Tüzüğe göre bunun sonu
cunu biliyorsunuz, sözünüzü keserim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, verilen bir önergenin 
aleyhinde konuşuyorum. Diyorum ki; üç gün 
kâfi değildir, bu kadar meseleleri Parlamento
nun halledebilmesi için. Dört g'.in kâfi değil
dir, saat 15,00 te toplanmak kâfi değildir. 

Değerli arkadaşlarım soruyorum, bir mesele 
oluyor Türkiye'de, öyle bir olaya geliyor ki, 
Parlömanterler Tüzük icabmca bu olayı dene
tim görevi veya kanun yapma görevi icsrnmde 
getiriyorlar meydana. Bir gençlik olayı getiri
liyor. Meclis araştırması şekline getirirseniz, 
beş sene sonra girecek gündeme. Bunu genel 
görüşme halinde' getirirseniz beş saat sonra, beş 
ay sonra gelecek. Ama, meselenin aynı yende 
denetime girmesi lâzım, bunda sayısız faydalar 
vardır. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Komisyon çalış
maları ne zaman olacak? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarımdan bir tanesi fevkalâde güzel bir 
fikir söylediler; «Komisyon çalışmaları ne za
man olacak?» dediler. Çok haklı. Ben burada 
geçende de izah ettim. Tekrar izah ediyorum. 

Arkadaşlarım, Meclisin hergün toplanması 
dernek, 450 kişinin hergün burada olması demek 

değildir, burada muhakkak bulunması demek 
değildir. Her hangi bir arkadaşın getirdiği me
selenin konusu ile ilgili arkadaş;arm burada bu
lunarak tartışılma fırsatını, zemin ve zamanını 
kazanmak kin Iıer tophniıda muhakkak bura
da bulunması şart değildir. Bütçe görüşmelerini 
hatırlıyoruz. Bütçe görüşmeleri sırasında ko
misyonlar vardı ve bütçe görülmeleri sırasında 
da komisyonlar çalışıyordu. Ama, bu Meclis 
her gün sabah toplanmayı karar altına almıştı. 
Ve bu Mecliste hergün 450 kişi mevcut değildi. 
Bütçe bu şekilde çıkmıştı. 

Muhterem arkadaşlarım, önümüzde benim si
ze gösterdiğim geçmiş bir bütçe müzakeresi tat
bikatı var, saat 10,00 da toplanıp her gün ça
lıştık. 450 arkadaşımız yoktu, o zaman da ko
misyonlar çalışıyordu, içtüzükte yapılacak bir 
değişiklikte elbette ki, bu ihtisas komisyonları 
daraltılıp merkezî bir şekilde daha kısa bir za
manda komisyon çalışmalarını daha olumlu ve 
verimli bir hale getirmenin yolunu bulacaklar
dır değerli Yüce Meclisin çalışmalariyle. 

Ben burada - yanlış anlaşılmasın - demek 
istiyorum ki; hergün saat 10 da toplanmakla bu 
Mecliste her saat 450 kişi bulunmaya mecbur 
değildir. Konuşulacak konu ile ilgili, sorumlu 
ve fikir serd edecek olan arkadaşların, parlöman-
terlerin denetim ve kanun yapma haklarını tam 
mânasiyie istedikleri zaman kullanma fırsatını 
bunbunlav derim. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen de süyledim, 
her p.ırlömanter Türkiye'de Memurin Kanunu
nun tamamından istifade eller, memura verilen 
hakla ̂ m hepshıi faala^iylc. kullanır. Bir parlö-
manter memura verilen hakların hepsini faz-
lasiyle kullanırken, kanun «Memur dışarıda gö
rev yapamaz.» derken ve memura yasaklarken 
yani, bir memur dışarıda avukatlık yaptığı za
man her türlü cezaya çarptırılır ve memurluğu 
elinden giderken parlömanter bir yandan me
murluğun bütün haklarından istifade eder ama, 
diğer yandan da memura yasaklanan bir hakla 
rahatlıkla kullanır. Bunlar Türk milletinin gö
zünden kaçmıyor. Bunlar zannedilmesin ki, 
Türk milletinin gözünden kaçarak parlömanter-
lere saygı duyuyor. Asla... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hatip bir dakika. 15 da
kikalık müddetle mukayyetsiniz. Bir dakikanız 
kalmıştır. Sözlerinizi lütfen toparlayınız. 
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CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Arkadaşlarım, geçen de söyledim. Neden 

feveran ediyorsun? Ben neyi konuşuyorum? 
Değerli arkadaşlarım, Meclisin hergün toplan-
masından zarar gören, hunun imkânsızlığını 
ortaya koyan, bunun 'mümkün olmadığını orta
ya koyan, hergün sabaih Meclisin saat 10,00 da 
toplanıp öğleyin iki saat tatilden sonra 19,00 a 
kadar devam etmeninin imkânsız olduğunu ve 
faydalı olmadığını ortaya koyan arkadaşlarım 
önerge lehinde konuşurlar, «haftada birgün 
toplamsın Meclis» derler, saygı duyarız, söyli-
yeceklerdir fikirlerini bu Mecliste, konuşsun
lar. 

Değerli arkadaşlarım, ben bugün Türkiye'
nin içerisinde bulunduğu meselelerle bu Mec
lisin, bu Parlâmentonun, T>u çalışmasiyle Tür
kiye ye bir hayır getirmiyeceği inancındayım. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Ne 
arıyorsun burada, çık git. 

'BAŞKAN — Sayın hatip, zamanınız dol
muştur, Sözünüzü kesiyorum. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Görevimi 
Sapıyorum. Senin ne kadar hakkın ise burada 
bana bunları söylediğim için «çık git» demek, 
benim de bu kürsüde millî kanaatlerimi söyle
mek hem görevim hem de hakkımdır. Ben bun
ları... 

BAŞKAN — Sayın hatip, zamanınız dolmuş
tur. Konuşma müsaadesi vermiyorum size. (A.P. 
sıralarından gürültüler ve anlaişılmıyan söz
ler.) 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın hatip, konuşmanız zapta 
geçmiyor. Kürsüyü fuzuli işgal ediyorsunuz, 
fuzuli işgal durumundasınız. Lütfen, konuşma
nız bitmiştir. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — 7 bin li
rayı rahatça alıyorsun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, lehinde mi, 
aleyh"nde mi efendim? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Lehinde. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Aleyhin
de söz istiyorum Sayın Başkan. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanlbul) — Lo
binde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Notlarımı aldım efendim, 
Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, getirilen önergenin içtüzüğümüz ve 
Anayasamız karşısındaki durumunu ifade et
mek istiyorum. 

Bu önerge vesilesiyle kürsüde konuşmuş olan 
arkadaşım kendi açısından, kendi görüşüne gö
re ve halktaki hassasiyete göre bir konuşma 
yapmıştır. Bu konuşma, karşı bir konuşmayı 
gerektirip gerçekleri, işin esasını ortaya çıka
rırsa elbette ki, milletimize yararlı olur. 

Değerli arkadaşlarım, 

Bu getirilen önergeyi tam mânasiyle değer
lendirebilmek için içtüzüğümüze bakmak mec
buriyetindeyiz. Biz, gelişi güzel bir çalışma yap
ma imkânına sahip değiliz. Anayasamız var, 
Anayasamızdan sonra İçtüzüğümüz var, içtüzü
ğümüz ve Anayasamız nasıl bir istikamet gös
termişse o istikamette çalışmak mecburiyetinde
yiz. 

Anayasamız ne demiş? «Şu kadar ay Meclis 
çalışır, şu kadar ay tatil yapar.» demiş. Neden 
tatil yapıyorsunuz? Bu, denemez. Çünkü, Ana
yasa Türk Milletine en uygun usulü bunda bul
muş. Bunun münakaşası olmaz. İçtüzükte hü
küm var. Eğer, içtüzükteki hükümler yanlış ise 
bu hükümlerin değiştirilmesi daima mümkün
dür. 

Şimdi, konumuzla ilgili hüküm şu: 80 nci 
madde: «Hilâfına Meclisin karan olmadıkça, 
yahut re'sen veya Hükümet canibinden yine Ri
yaset vasıtasiyle davet vukubulmadıkça Heye
ti Umumiye, tatile müsadif olmadığı halde Cu
martesi, Pazartesi, Perşembe günleri inikade-
der.» Günler değiştirildi bir kanunla; Pazarte
si, Çarşamba, Cuma günü oldu. 

«Aksine bir karar olmadıkça...» diyor. De
mek ki, Meclisimizin normal çalışması Pazarte
si, Çarşamba, Cumadır. Niçin böyle? Biz, me
mur arkadaşlarımız gibi, neden sabahleyin 9 da 
gelip akşamleyin 17 de bırakmıyoruz ve 5 gün 
çalışmıyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, Parlamento oalısroa-
sınm anlamı Genel Kurul çalışması değildir. 
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Genel Kurul çalışması anlamına gelmez. Ger
çekte Parlâmento çalışması komisyon çalışma
sıdır. Komisyonlarda kanunlar enine boyuna in
celenerek, hiçbir hatası kalmadan Heyeti Umu-
miyeye gelirse kimsenin burada çıkıp konuşma
sına dahi lüzum kalmaz.. 

Peki, biz haftanın 5 günü sabahleyin 10 da 
başlar, akşamleyin 19 a kadar (kimse 17 ye 
kadar demiyor) 19 a kadar çalıştığımız takdir
de biz burada ciddî olarak kanun çıkarabilir-
miyiz? Çıkaramayız. Çünkü, komisyonlar ne za
man çalışacak? Komisyon ne zaman inceliye-
cek ve komisyona gelen parlömanter ne zaman 
komisyonda konuşacağı, düzelteceği kanun için 
araştırma yapacak? Ne zaman bilim adamı ile 
temas edecek? Ne zaman bir kütüphaneye gi
decek veya ne zaman gidip yerinde konuyu in-
celiyecek? 

Onun için, bugün getirilen sistem tamamen 
yerindedir. Bu önerge bu sistemin, yani 80 nci 
maddenin verdiği imkânı ortaya koyarak, o im
kânı kullanarak ne yapıyoruz? Pazartesi çalışı
yoruz... 

ıSalı günü gruplarımız var arkadaşlar. Sa
bahleyin grup toplanıyor çoğu zaman. Grup ba-
zan sabah bitiyor, çoğu zaman da öğleden son
raya kadar, yemek tatili vermeksizin, devam 
ediyor. Ama, vatandaşımız bizim gruptaki ça
lışmalarımızı çalışma saymıyor. Biz saydırmıyo
ruz, biz anlatmıyoruz vatandaşımıza; «biz bura
da da çalışıyoruz, bu da çalışmadır, meseleleri 
inceliyoruz» demiyoruz. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma sabahı kalı
yor, komisyonların toplanabilmesi için bunlar 
kalıyor. Onun gerisinde Perşembe günü, denet
leme görevini yapmak için, sabahtan başlanı
yor, akşama kadar süre konuyor. İşte ilâve 

• edilmiş durum bu, arkadaşlar. 
Onun için, getirilen önergenin burada aley

hinde konuşan arkadaşımın istediğine uygun ol
duğu kanaatindeyim. Yani, kendisinin evvelki 
konuşmasını dinledim, şimdikini de dinledim; 
kendi konuşmasının istikametinde bir önerge
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüden ve kamu 
oyunda konuşulan bâzı şeyler var; «Efendim 
Meclis tatü oldu, parlömanterler gittiler, yat
tılar...» 

Böyle değil arkadaşlar, böyle değil... Haki
katleri ifade edelim. Memur arkadaşlarımız 
saat 17,00 de işlerini bitirirler, giderler. Parlö-
manterlerin işi bitmez arkadaşlar; gece bit
mez, gündüz bitmez, sabah bitmez, yemekte bit
mez. Hakikat bu. («Bravo» sesleri) Bunu mil
letimize söylemek mecburiyetindeyiz. Kendi
miz mütevazi olabiliriz, ama biz Türk Milleti
nin temsilcisiyiz; onlar adına çalışıyoruz. Bi
zim çalışmaz olduğumuz söylendği zaman on
lar müteessir oluyor, «Egemenlik Ulusundur» 
kuralı müteessir oluyor. Onun için biz bu ha
kikatleri söylemeye mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, buraya dinleyiciler, 
değerli vatandaşlarımız, seçmenlerimiz Türk 
Milleti geliyor, bizi seyrediyor. O arkadaşlar 
için bir televizyon koyalım şuraya, uçları da 
bizim kulisimize uzansın, mületveMllerinin na
sıl vatandaşlarla haşır neşir olduklarını nasıl 
vatandaşların milletvekillerini Umumi Heyet
ten kolundan dışarıya çektiklerini, nasıl ba
kanlıklara götürdüklerini, nasıl iş takibettik-
lerini de görsünler. Bu hakikati de gösterelim, 
ikisini de söyliyelim, «Çalışmıyoruz» diyelim, 
çalıştığımız tarafı da söyliyelim arkadaşlar, tek 
taraflı söylemiyelim. Biz Türk Milletinin tem
silcileri olarak burada iş görüyoruz. 

Tatil... Ne tatili arkadaşlar? Hasta olan ar
kadaşlarımız müstesna, kim tatil yapmış tek 
başına? Tam olarak kim tatil yapmış? Köy 
köy, mahalle, mahalle vatandaşın derdiyle, işiy
le meşgul olunmuştur. Bu hakikatleri bilelim. 

Anayasada, kanaatimce, tatil terimi yanlış 
geçmiştir. Meclis tatil olmaz. Burada verdiği
miz kararlarda, «tatil» kelimesi Anayasada geç
tiği için, «Meclis vatandaşlarla temas için tatile 
giriyor.» diyor. Yoksa, milletvekilleri 5 ay 
tatil yapıyorlar, sırtüstü yatıyorlar diye bir şey 
yok Sırtüstü yatanlar zaten buraya gelemiyor 
arkadaşlar. («Bravo» sesleri) Gelemiyor... Bili
yoruz bütün bu hakikatleri. 

Diyeceksiniz ki, şu istirahat ediyormuş, bu 
istirahat ediyormuş. Bir daha gelmemeyi göze 
alıp, durumu ne ise onu da bilemeyiz, hasta mı
dır, rahatsız mıdır, bir düşüncesi mi vardır, ona 
da karışamayız, kişi hürriyetidir bu, bütün bun
ları göze alıp buraya gelmiyen, vatandaşın işiy
le uğraşmıyan buraya gelemez arkadaşlar. Gel
mesine imkân yoktur. Üç devredir biz bunun 
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uygulamasını görüyoruz. Alm listelere balan. 
Bu hakikati de görmek lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi başka bir gerçe
ği söyliyeceğim. içtüzük «haftada üç gün top
lanılır» diyor. Geçen devrenin son günü yani 
31 . 7 . 1970 tarihinde bendeniz parti temsilcisi 
olarak Başkanlık Divanmdaki toplantıya gitti
ğim vakit, o zamanki Sayın Başkana, «lütfen 
şu Meclisin çalışmalarını saat olarak, matematik 
olarak milletimize duyurun» diye istirhamda 
bulunmuştum. Bakınız Başkan ne diyor; «Bu 
toplantı yılının içinde Meclisimizde cem'an 137 
birledin akdedilmiş. Yüce Meclisiniz bu 137 bir
lerimde 659 saat mesai göstermiştir.» 

Millet Meclisinin Üçüncü Dönem Birinci ça
lışma yılındaki bu 659 saatlik mesaisi, İçtüzüğü
müzde haftada üç gün ve öğleden sonra çalışma 
belirtildiğine ve bunlar da umumiyetle saat 15 
ilâ 19 arasında yapıldığına göre, değişik 
bir hesapla mesele alındığında, haftada 12 saat 
hesabiyle bu 659 saatlik mesai 54 hafta etmek
tedir. 

Arkadaşlar, bir yıl 52 haftadır, 54 hafta ça
lışmışız. Hatırlıyorsunuz, sabahleyin 10 da 
başladık, akşamleyin 19 da bitiremedik; 20, 21, 
22... insanız biz de arkadaşlar, herkesin hakkı 
var, bizim de hakkımız var. Hakikatleri bil
mek lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, mesele şuradadır, iyi 
çalışan Parlâmento ne demektir? İyi çalışan 
Parlâmento, denetleme görevini tam yapan, ya
sama görevini tam yerine getiren Parlâmento
dur. Bir Parlâmento haftada 5 gün çalışmaya 
mecbur edilerek, alelacele kanunlar komisyon
larda tetkik edilmeksizin çıkarılırsa, işte bugün 
başımıza gelen haller gibi haller gelir. Bilâkis, 
tehlike var onda. Yani, haftada 5 gün sabah
tan akşama kadar çalışmada tehlike var arka
daşlar. O zaman biz yanlış kanun çıkarırız ve 
çıkarıyoruz. Çünkü, tetkik etmeden geliyoruz. 
O arada baktığımız şeyleri söyliyebiliyoruz, ak
şamleyin yorgun yatağımıza giriyoruz, sabah
leyin, aman 10 da yetişelim diye geliyoruz, alel
acele kanunlar çıkarıyoruz. İşte o kanunlar va
tandaşlarımızın eline, yargıçların eline, memur
ların eline geçtiği vakit; «yahu bu kanunu na
sıl çıkardı bunlar?» diye vurdukları zaman Par
lâmentonun itibarı sarsılıyor. Sarsılmanın kö
kü. burada, 
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öyleyse biz komisyonlarımızı tam çalıştıra
lım, zamanında çalıştıralım, murakabemizi bir
birimiz üzerinde tam yapalım, komisyonlara 
devam edelim, Umumi Heyete devam edelim ve 
milletimize gerçekten münakaşası mümkün ol-
mıyacak kadar sağlam ve yıllar boyu, asırlar 
boyu dayanacak kanunlar çıkaralım, esaslar ge
tirelim. Bunun yanında da, bizi tenkid eden
ler bize yardım etsinler. 

Vatandaşlarımızla ilgilenmek görevimiz, ama 
bir parlömanterin görevi sabahtan akşama ka
dar vatandaşın kişisel işini takibetmek anlamı
na gelmez. Onlarla da alâkadar olacağız. Bm 
bir ölçüde rahatsız etsinler, vazifelerimizi tam 
yapalım, bunu da sağlasınlar. Türk vatandaşı, 
bunlar anlatıldığı zaman o kadar güzel anlıyor 
ki. Ben, çok köyde sahidolmuşumdur; buraya 
gelip, üç, dört gün kalıp, istanbul'a dönüp, is
tanbul'da rastladığım zaman, «Beyefendi gel
dim, ama gazetelerde okuyoruz, Meclis çok meş
guldü, sizi rahatsız etmedik.» diyor. Türk va
tandaşının sağduyusu bu arkadaşlar, ama bunu 
kamu oyuna olduğu gibi duyuralım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, vaktiniz doldu, 
toparlamanızı rica edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiliyorum 
efendim. 

Biz, vatandaşın hizmetkârıyız arkadaşlar. 
Onlar için burada çalışıyoruz, onları mesut et
mek için bu işe girmişiz. Yoksa başka bir şey 
için buraya girilmez, arkadaşlar. Türkiye'nin 
bugünkü şartlarında ancak vatandaşları mesut 
etmek için buraya gelinebilir. Hakikatleri oldu
ğu gibi görelim ve bu önerge gerçekten Türk 
Parlâmentosunun daha iyi çalışmasını sağlıya-
caktır. Denetlemeye bir gün daha, sabahtan ak
şama kadar, ki iki gün demektir o aslında, biz 
normal olarak öğleden sonra çalıştığımıza göre, 
sabah da çalışacağız, iki gün demektir. Bu öner
ge bu imkânı vermektedir ve bundan böyle de 
Başkanlarımızı sıkıştıracağız arkadaşlar. Baş
kanlarımızın kusurları var. Parlâmentoya hali
siz gelen taarruzlara zamanında cevap vermek 
lâzımdır. Haklı gelenlere de hak vermek lâ
zımdır. 

Hepinizi saygı ile, sevgiyle selâmlanın. (Al
kışlar) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sırada ih
san Ataöv, Naime Tokgöz, Ahmet Buldanlı, Ve
fa Tanır vardır. 

Sayın Vefa Tanır, zatıâliniz Grup adına mı 
söz istediniz? 

VEFA TANIR (Konya) — Grup adına. 
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 
VEFA TANIR (Konya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun. Grup adına söz isten

diği için tercih hakkı vardır. 
G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Reşit Ülker, söylemek istediklerimin 

pekçoklarmı gayet güzel ifade etti. 
Gayet güzel kelimesini şuradan vasıflandıra-

bilirim; benden önce konuşan iki hatibin Mec
lis tarafından dinlenilmesi de benim kelimemin 
ağırlığını vermiş oldu. 

Aziz arkadaşlarım, bir taraftan millete say
gılı oluruz, bir taraftan demokrasiye inanırız, 
bir taraftan da bu demokratik sistemin ve bu 
Büyük Milletin seçip gönderdiği siz arkadaşla
rımıza ve bu Yüce Meclise her zaman buradan 
bizzat biz dil uzatmaya kalkarız. Acaba bunun 
kârı nedir, ne sağlar bize? 

Muhterem arkadaşlarım; 

Her vesile ile buradan parlömanterleri kü
çültmek hiç kimseye kâr getirmiyecektir. Bu 
Meclise gelen herkes muhteremdir, kimsenin 
buradaki vazifesini ihmal edip tüccarlık ve mü
teahhitlik yaptığı kanaatinde değilim. Bu lâf
lar, yukardan belki alkış toplar, bir başka yer
de tebrik sağlar ama aziz arkadaşlarım, demok
rasiye ve parlömanter rejime, evvelâ parlöman-
fcer tarafından gölge getirir. Bundan kaçınmak 
hepimizin vazifesi olmalıdır. 

Doğrudur, Meclis gündeminde bâzı mesele
ler yürümemiştir. Zaman zaman biz de bunun 
şikâyetçisi olduk. Ama bu, sizlerin kusuru de
ğildir. Bu, parlömanterlerin dışarıda çalışıp 
Parlâmentoya devam etmemelerinin kusuru da 
değildir. Bugün size takdim edilen grupların 
hemfikir olduğu önerge de bunu Önliyecek duru
ma gelmiştir, önümüzdeki gündeme bakarsa
nız, bir misalle izah etmek istiyorum bunu, 22 
numarada bulunan benim önergem 1970 Martı
nın 25 inde 21 numarada idi, tatile yakın Sayın 
Erbakan'ın verdiği bir gensoru önergesinden 
dolayı 22 numaraya kaydı. 

Aziz arkadaşlarım; bundan -evvelki Meclis 
toplantılarımızda gensoru, Meclis araştırması, 
genel görüşme ve sözlü soruları Çarşamba gü
nüne aldığımız için ve aynı gün birleşik toplan
tıyı da yaptığımız için birleşik toplantı bittikten 
sonra ekseriyet kalmadığından gündemi sıkış
tıran geçmiş sene içerisinde Çarşamba gününün 
meselelerini, bu size takdim edilen grup başkan-
vekillerinin imzası bulunan önerge önlemiş olu
yor. Soru, gensoru ve sözlü soru, Meclis araş
tırması gibi, Meclis murakabesini temin edecek 
işler, bu önergede dikkat etmişseniz, birleşik 
toplantıdan başka bir güne alınmış ve geçen se
ne gündemi tıkayan şikâyet ortadan kalkmış 
oluyor. 

Aziz arkadaşlarım, yine yanlış iddiada bulu
nuluyor; milletvekilleri dışarıda iş yapıyor, 
iş takibediyor, komisyonlara gelmiyor ve komis
yonlardan iş çıkmıyor, deniyor. Sonra dönülü
yor, bir sürü kanun teklifleri komisyonlardan 
çıkmış, gündemde sıra bekliyor, toplanamıyo
ruz, deniliyor. Bu ikisi nasıl bağdaşır? işte 
aziz arkadaşlarım birincisi, Yüce Meclisi ve 
parlömanterleri küçültmek bahanesine kullanıl
dığı için ikinciyle abes halinde iştigal edilmiş 
olunuyor. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile 
söylemek istediğim şu idi; burada Yüce Mec
lisi ve kendimizi küçültmek TrifmaAnîn işine ya-
ramıyacaktır. Bunun üzerine arkadaşlarımın 
titiz davranmalarını bilhassa rica eder, .saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lehinde mi, aley
hinde mi efendim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lüzum kal
madı, Reşit Ülker Beyin fikirlerine aynen katı
lıyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Ahmet Buldanlı, söz istiyor musu

nuz? 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Vaz geç

tim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Naime Tokgöz, lehinde 

mi aleyhinde mi efendim? 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Le

hinde. 
BAŞKAN — Lehinde iki arkadaşımız ko

nuştu, mümkün değil efendim. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — öy

le ise aleyhinde efendim. (Gülüşmeler) 
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BAŞKAN — Efendim, evvelâ, lehinde de
diniz. Lehinde dedikten sonra bu söz isteme 
hakkı tamam oluyor efendim. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Üze
rinde mümkün değil mi sayın Başkan? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Başka konuşmak istiyen var mı efendim?... 

Yok. 
A. P. Grup Başkanvekilleri İbrahim Aytaç, 

Orhan Dengiz, 0. H. P. Grup Başkanvekilleri 
Kemal Demir, Necdet Uğur, G. P. Grup Baş
kanvekilleri Vefa Tanır ve Nebil Oktay tara
fından verilmiş bulunan ve üzerinde müzake
resini tamamladığımız önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Ona göre iza
hını rica edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — önergede yazılıdır efendini. 

5. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'-
nın; Genel Kurul çalışmalarına ve Genel Ku
rula ve komisyonlara devamın teminine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Hasan Tosyalı bir 
önerge vermiştir, bu önergeyi okutacağım ve 
Başkanlık olarak kanaatimi de belirteceğim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisinin ve komisyonlarının ka

nun yapma ve denetleme görevleri ile memle
ketimizin çözüm bekliyen çeşitli çok hayati, 
sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel meselelerini 
iyi bir tetkikle zamanında, isabetli ve müessir 
bir şekilde hakkiyle yapabilmesi ve' çözümliye-
bilmesi her şeyden evvel sayın milletvekili ar
kadaşlarımızın Millet Meclisine ve komisyon
larına muntazaman devam etmesi ve müzakere
lere başından sonuna kadar iştirak etmesi ile 
mümkün olabileceği hepimizin malûmu ve baş
ta gelen arzu ve vazifesi olduğuna göre; bu hu
susu sağlamak için aşağıda arz ettiğim teklif
lerimin Millet Meclisi Başkanlık Divanınca ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca karara bağlan
masına saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Tekliflerim 
1. — Millet Meclisinin Pazartesi, Çarşamba, 

Perşembe ve Cuma günleri saat 14,00 ilâ 19,00 
arasında çalışma yapmasını, 

2. — Meclis ve Komisyon çalışmalarından 
evvel ismen yoklama yapılmasını, 

3. — Millet Meclisi ve Komisyon çalışmala
rına; Resmî vazifeli sıhhi mazeretli veya par
tileri idari makamlarınca parti vazifesiyle gö
revli olma gibi meşru mazereti haiz olmadan 
Meclise ve Komisyonlarına devamsızlığı olan 
millet vekillerinin isimlerinin her ayın son gü
nü çıkan Resmî Gazete ile neşredilmesi ve de
vamsız olduğu her gün için milletvekilinin ay
lık ödenek ve yolluk net toplamının 30 da bi
rinin kesilmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri; bu öner
genin teklif kısmındaki 1 nci maddesi, biraz 
önce oylarınızla halledilmiştir, bunun üzerinde 
her hangi bir muamele yapmıyacağız. 

Teklifin ikinci ve üçüncü maddeleri üzerin
de, Başkanlık Divanında bu konular üzerinde 
müzakere açacak ve bu önergeyi de nazan iti 
bara alacağız. 

Sayın milletvekilleri, gensoru, Meclis araş
tırması ve genel görüşme önergeleri vardır. Bu 
önergeleri teker teker okutacağım, 

6. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Türk Parasının değerini düşürme kararının alın
masında, Hükümetin, şimdiye kadarki ekono
mik ve politik aksaklıklarının sebebolduğu ve 
bu kararın Türk ekonomisini bir çıkmaza sok
tuğu iddiasiyle Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/9) 

BAŞKAN — Gensoru önergesini okutuyo
rum. 

17 . 8 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk parasının değerini dibüren Başbakan 
Sayın Süleyman Demire! Hiükümefoi ve bu kararı 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesine göre 
sunulan gerekçeyle Millet Meclisinde gensoru 
görüşmesi açılmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
irfan Baran 

GEREKÇE 

Başbakan Sayın Süleyman Demire! ve Hü
kümeti, bilindiği üzere, 7 . 8 . 1970 tarihinde al
dığı kararla, Tük parasının değerini üçte iki 
oranında düşürmüştür, 
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Bu karara Hükümeti zorkyan ekonomik ve 
politik sıkıntılar, darlıklar ve baskılar be§ yıl-
lik yönetimlerinin sonucudur. Hükümet, çağı
mızın gereklerine, memleketimizin menfaatleri
ne, gerçeklerine ters düşen zihniyet, tutum ve 
yönetimiyle ekonomi ve maliyemizi iflâsa, sos
yal ve politik hayatımızı çıkmaza sokmuştur. 
Aldığı kararla, resmen de tescil ettiği bu iflâsın-
bedelini millet çoğunluğuna ödetmeye kalkmış
tır. Bu bedelin karşılığını önce Hükümet öde
meli, bu felâketin hesabını Millet Meclisi önün
de vermelidir. 

Hükümet, aldığı bu kararla, varlıklı ve fii
len imtiyazlı binlerce kişiye, bir ianda, hiçbir 
emek ve halk karşılığı olmaksızın milyarlarca 
lira kazandırmıştır. Halkımızın büyük çoğun
luğunu teşkil eden yoksul, işsiz, yetersiz gelir
li, küçük varlıklı milyonlarca vatandaşımızın, 
almterinden, çok acılı nafakalarından, gelecek
lerinden ve göz yaşlarından toplanan ve top
lanacak milyarlarca lira, varlıklı binlerce zen
ginin cebine ve hesabına aktarılmıştır. Para
mızın değerinin düşürülmesi, çok haksız ve 
adaletsiz, böylesine zalim ve çirkin sonuçlar 
doğuran bir olaydır. Ekonomik ve sosyal ha
yatımızda artıracağı çalkantıları, <adaİ€<t|3İzliğin 
getireceği dalgalanmaları Hükümetin göğüsli- -
yeeek moral ve politik gücü yoktur. 

Devalüasyonla, ihracatımızın artacağı, itha
lâtın azalacağı, dış ticaret dengesinin sağlana
cağı, istihsalin çoğalacağı, sanayicinin, tarım. 
üreticilerinin korunacağı kalkınmanın, istikrar 
içinde, sağlamca hızlanacağına dair önerilerde 
yerinde ve geçerli değildir. Zira iç fiyatlar hız
la artmaktadır. Fiyat artışları, bu meş'um ve 
adaletsiz operasyonun olumlu sonuçlar verme
sine, felâketli gidişi önlemesine engel olacak
tır. Çöiküntüyü hızlandıracaktır. Yurtta gü
ven ve emniyeti bile kuramamış, koruyama-
mış, za'ıf içindeki bir Hükümetin, fiyatlarda
ki azgın şahlanışı durdurması beklenemez. Esa
sen Hükümetin enflâsyonu hızlandırıcı politi
kası fiyatları kamçılıyan etkenlerden başlıoası-
dır. Herkesten evvel Hükümet fiyatları artır-
mıya başlamıştır. 

Tarım ve sanayi ürünlerinde istihsal, bu
günden yarına artmaz. Uzun vâde ister. Fi
yatlar ise bu uzun vâdeyi bekliyeoek kadar 
sabırlı değildir. Genel görünüşü ve psikolo

jisi Jkısa devrede büyük vurgun, ölçüfeüz kâr, 
hileli satış, vergi kaçakçılığı ve israf olan bir 
piyasa mekanizmasının yardımı da umulamaz. 
Bu mekanizmanın fiyatları ve ücretleri dondu-
rabileceğini beklemek hayaldir. İhracatın der
de deva sayılabilecek nisbette gelişebilme ola
nağı bu nedenlerle çok zayıftır. Her yönden 
daha müsait bir ortama sahip Fransa'da deva
lüasyon yüzde sekiz oranında yapılmıştı. Ster
lin operasyonu ise; pazar, Isanayi, teknik, ihra
cat, kredi, kalifiye eleman yönlerinden bizim
le kıyaslanamıyacajk olanaklarına, yöneten ve 
yönetilenlerin, çalışan ve çalıştıranların, millî 
menfaatler için geleneksel işbiriği ve fedakâr
lık kabiliyetlerine rağmen, sterlini hâlâ sağlam 
bir zemine oturtamamıştır. 

Diğer yandan tarım üreticilerinin korun
duğu, kârlı çıkacakları da asılsızdır. Bâzı ta
rım ürünlerinin fiyatları üçte bir nisbetinde 
artırılmıştır. Paradaki değer düşürülmesi ise 
üçte iki nisbetindedir. Öte yandan milyonlar
ca hububat, buğday üreticisi mahsulünü satmış
tır. Buğdaya yapılan zam yüzde beş bile değil
dir. Tütün piyaîsası çoktan kapanmıştır. Baş
ta hububat üretenler olmak üzere, milyonlarca 
ç'iftçinin mahsûllerinden alınan milyarlarca li
ralık fiyat farkı, Hükümetin aldığı kararla, 
ithalâtçıya, ihracatçıya, sanayici ve tüccara, ofi
se cömertçe aktarümıştır. 

Finansman Kanunu neşredilmek üzereyken, 
mağazalardaki mallar satılmışcasına sahte fa
turalar düzenlenmiştir. 

Çiftçiler, işşçiler, çalışanlar, yoksullar, işsiz
ler; paranın değerindeki düşmeyle, fiyatların 
artmasiyle, nice vurgunun, haramın, kaçak
çılığın çoğu bilinmiyen perde arkası milyoner
lerine, fiilen milyarlarca lira ödiyeceklerdir. 
Bu emek ve hak karşılığı bir kazanç değildir. 
Vergi de değildir. Haraç, gasp diyebileceği
miz fiilî bir olay veya sonuçtur. 

Görüşmeler sırasında ayrıca vereceğimiz iza
hatta nazara alınarak devalüasyon kararı dola-
yısiyîe Hükümek hakkında Yüce Mecliste gen
soru görüşmesi açılmasına karar verilmelini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

15 . 8 . 1970 
İrfan Baran 

Konya Milletvekili 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın İrfan Baran tarafından verilmiş olan 

bu gensoru önergesi,, gündeme alınıp alınmaması 
hususunda görüşmenin yapılabilmesi için, bun
dan sonraki birleşimde gündemdeki yerini ala
caktır. 

7. •— İçel MilUtveküi Celâl Kargılının, lise 
mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine ay
kırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ncu madde
si gereğince Millî Eğitim Bakanı hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/10) 

BAŞKAN — Gensoru önergesini okutuyo
rum. 

9 . 9 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 50 nci maddesi «Halkın öğre

nim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama, Devletin 
başta gelen ödevlerındendir» demektedir. Ana
yasamızın vatandaşlara öğrenim hakkı tanı
yan bu maddesi gereğince yüksek öğrenim 
yapmak istiyen her lise mezununun dilediği 
alanda yüksek öğrenimden faydalanması ge
rekmektedir. 

Anayasanın 50 nci maddesi Devleti böyle 
bir eğitim düzeni kurmakla yükümlü kılması
na rağmen Türkiye'de bu tatbikat siyasi ikti
dar tarafından tamamen Anayasanın ters is
tikametinde işletilmektedir. 

Bugün memleketimizde her lise mezunu 
öğrencinin yüksek okul öğrenimi imkânından 
yararlanmak fırsatının mevcut olduğu özel okul 
tatbikatiyle de sabittir. Özel kişilerin açtıkları I 
yüksek okulları Devletin kurup işletebilmesinin 
çok daha kolaylıkla mevcudolduğunu kabul et
me zorunluğu elbette inkâr edilemiyecek bir 
gerçektir. 

Bu nedenle üniversite ve resmi yüksek okul
lara alınacak şahısların bir imtihan bahanesiyle 
kayıtlanması ancak ve ancak özel yüksek okul
ları besliyebilmek ve onlara devamlı olarak 
müşteri bulabilmek için icadedilmiş bir hile-i 
şer-iye niteliği taşımaktadır. 

Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşinin 
de Türkiye'deki en büyük özel okul şirketlerin
den birine sahıibolması bizim bu kanaatimize 
kuvvet kazandırmaktadır. I 

9 . 12 . 1970 O : 1 

Özel okullar, varlıksız vatandaşların ço
cuklarının okuyamaması, veya bunların özel 
okullara binlerce lira ödemek suretiyle çocuk
larının bu yolda yüksek öğrenim yaptırma ar^ 
zusuna bu yüzden de onların iktisaden biraz 
daha çöküntüye düşmesine sebebolmaktadır. 

Üniversite giriş sınavları böylece fakir ço
cuklarını yeteneklerine göre gelişme ve yetiş
me imkânlarını onların elinden almakta ve her 
yıl bu yüzden onbinlerce lise mezunu öğrenci 
yüksek okul yapma arzusunda olmasına rağ
men bunlar tatbik edilen bu sistem yüzündeni 
bu haklarını Anayasaya rağmen kullanamamak
tadırlar. 

Siyasi iktidar Anayasanın 50 nci maddesini 
ciddiye alsa ve her genci üniversitede ve res
mî yüksek okullarda okutmak istese bunu der
hal gerçekleştirebilecek olanaklara sahiptir. 

Sonuç olarak şu yargıya varmaktayım M, 
eğitimi bir ticaret konusu haline getirmek is
tiyen zihniyet üniversite giriş sınavlarını keş
fetmiş bulunmaktadır. 

Sosyal hakların savunucusu olması gereken 
iktidarın anti sosyal bir zihniyeti yansıtan bu 
tatbikata yıllardır göz yummasından ötürü so
rumlu olduğuna inanmaktayım. 

Üniversite giriş imtihanlarını düzenliyen 
ve yürüten Millî Eğitim Bakanlığının baş so
rumlusu mevkiinde bulunan Millî Eğitim Ba
kanının bu Anayasaya aykırı tutumundan do
layı hesap vermesi gerekmektedir. Bu nedenle 
Bakan hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince gensoru açılmasını saygı ile öneri
rim. 

Bağımsız tçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 
Sayın Celâl Kargılı tarafından verilmiş 

olan bu gensoru önergesi, gündeme alınıp alın
maması hususunda görüşmelerin yapılbilmesi 
için, bundan sonraki birleşimde gündemdeki ye
rini alacaktır. 

8. — Afyon Milletvekili Hamdı Ramamcıoğ-
lu'nun, Yüksek Denetleme Kurulunda yapılmış 
olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında Ur gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/11) 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Denetleme Kurulunda toplu halde 
yapılmış olan değişiklikler, çeşitli yönlerden, 
idareye hâkim olması gereken dürüstlük ve 
hukuka saygı anlayışına aykırı bir seyir taM-
betmiştir. Bu işlemlerdeki hukuka aykırılık ke
sin bir hükme bağlandıktan sonra, dahi haksız 
ve keyfî muamelede ısrar edilmesi, durumun 
vahametini artırmıştır. 

Hatalı ve haksız yolda ısrar Devlet ciddiye
tiyle bağdaşmaz. 

Konu ile birinci derecede ilgili olan Başba
kan hakkında, Anayasanın 88 nci maddesine gö
re gensoru açılmasını arz ve teklif ederim. 

Haindi Hamamcıoğlu 
G.P. Afyon Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın Haindi Hamamcıoğlu tarafından ve

rilmiş olan gensoru önergesi, önümüzdeki bir
leşimde gündeme alınıp alınmaması hususunu 
görüşülmek üzere, gündemdeki yerini alacak
tır. 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, kar
deşlerine ve yakınlarına çtkarsağladtğt idcUa-
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Baş
bakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye^de yapılan çok büyük çaptaki kre

di yolsuzluğu olaylarına Başbakan Süleyman 
Demirel'in adının karışmış olduğunu duymı-
yan kalmamıştır. 

Demirel kardeşlerin bankalardan almış ol
dukları 20 milyon Tl. civarındaki kredinin çe
kilişinde Başbakanın ilişkisinin bulunduğuna 
dair Türk kamu oyunda kesin ve reddedilmez 
bir kanaat mevcuttur. 

İddialara göre, bankalardan karşılıksız ola
rak 20 milyon Tl. kredi çekerek Türkiye'yi ter-
keden Mığırdıç Sellefyan'ında Demirel ile çok 
yakın ilişkileri bulunmaktadır. Mığırdıç Sellef-
yan'ın bankalardan çektiği bu kredilerde De
mirel ve arkadaşlığının rolü olduğu ileri sürül
mektedir. 

Türkiye'de kurulmuş birçok ticari şirket
lerde Demirel kardeşlerin hissedar olmaları ve 
Demirel kardeşlerin hissedar bulundukları 
bu ticari şirketlerin de diğer şirketlere naza
ran kusa zamanda astronomik inkişaf ve geliş
meler kaydetmesi dikkati çekecek bir husustur. 

Demirel kardeşlere ait bâzı arsaların satın-
ahnışında da, usulsüzlük, yolsuzluk ve adalet
sizliklerin mevcudolduğu ortaya atılan iddialar
la ispatlanmış durumdadır. 

Bütün dünya, Türk Başbakanı Süleyman De
mirel hakkında ortaya atılan bu yolsuzluk olay
larını bilmektedir. Bu durum ise, Türk Devleti
nin en yüksek siyasal makamlarından biri olan 
Başbakanlık makamım telâfisi mümkün olmı-
yacak şekilde zedelemektedir. 

Başbakan Demirel, bugüne kadar türlü de
lilleriyle hakkında ortaya atılmış olan, bu bü
yük çaptaki kredi ve ticari yolsuzluk iddiala
rının mevcudolmadığına dair inandırıcı bir 
beyanat yapmamış, ve hiçbir zaman bu yolda 
tatminkâr bir cevapta ve davranışta bulunma
mıştır. Aksine Başbakanın bu konuda, bugü
ne kadarla yaptığı davranışlar hep bu mese
leden kaçmak ve bu meseleyi örtbas etmek şek
linde tezahür etmiştir. Bu yolda, bu hâdisele
rin bugüne kadarki gelişimi ise, Türk toplumu
nun her katında ve her ferdinde fakir fukara
nın sırtında döndürülmüş olan, bu büyük çap
taki kredi ve yolsuzluk olaylarında Başbakan 
Demirel'in bizzat rolünün ve hakkının bulundu
ğuna dair yerleşmiş olan inancı kesinleştirecek 
mahiyettedir. 

Başbakanlık mevkiini kişisel çıkarlarına 
araç olarak kullanan bir Başbakanın halen bu 
görevde kalmasındaki nedeni, asil Türk Mil
leti şaşkınlıkla karşılamaktadır. 

Bugün, Başbakanın kardeşlerinden, Başba
kanın yakın arkadaşı Mığırdıç Sellefyan'dan, 
veya Demirel kardeşlerin ortak oldukları şir
ket ortaklarından nice nice, zeki, akıllı, atıl
gan, kabiliyetli, çalışkan ve üstün vasıflı in
sanlar bir ekmek parası için kapı, kapı dola
şırlarken Demirel kardeşlerin ve Süleyman De
mirci yakınlarının milletin sırtından milyonlar 
denizinde yüzdürülmesi elbette hak ve adalet 
duyguları ile bağdaşmamaktadır. 
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Yukardan beri ortaya koymuş olduğumuz 
nedenler, Başbakan Süleyman Demirel'in Tür
kiye'de yapılan çok büyük çaptaki ve milyon
lar seviyesindeki ticari ve kredi yolsuzlukla
rında rolünün bulunduğuna dair ortaya atıl
mış olan kesin iddialara dayanmaktadır. 

Bütün bunlara dayanarak Başbakan Sü
leyman Demirel hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasını teklif 
ederim. 

Bağımsız İçel Milletvekili 
Celal Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Celâl Kargılı tarafından verilmiş olan 
bu gensoru önergesi, önümüzdeki birleşimde 
gündeme alınıp alınmaması hususu görüşülmek 
üzere gündemde yerini alacaktır. 

10. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/13) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul'un Sağmalcılar semtinde görülen ve 
kolera olup olmadığı henüz resmen açiklanmı-
yan sâri bir hastalıktan dolayı 14 kişimin der
hal öldüğü ve 315 kişinin de aynı hastalıktan 
dolayı hastanelerde yattığı bildirilmejktedir. 

Bundan iki ay kadar önce, komşu ülkeler
de kolera vakalarının tesbit edildiği iddia edi
lerek, bu tehlikenin yurda sıçramaması için 
çok büyük çapta tedbirler alındığı gerekçesiy
le geniş bir jkampanya açılmıştı. O zamanlar 
bu kampanyanın gerçekten böyle bir tehlike 
gerekçesiyle mi açılmış olduğu, yoksa bir si
yasi amaçla mı böyle bir kampanyaya girişlildi-
ği şüpheleri kamu oyunda yaygınlaşmıştır. 

Kolera hastalığının yurda sıçramasını önle
me maksadiyle başlatılan kampanyanın açılma
sından bir müddet sonra ise, yetkili şahıslarca 
artık bu tehlıijkenin ortadan kalkmış ve önlen
miş olduğu açıklanarak kolera tehlikesine kar- 1 
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şı halkı koruma için alınmajkta olan tedbMerden 
vazgeçilmişti. 

Şu anda İstanbul'un Sağmalcılar Semtinde 
görülen ve başlıyan olayın üzerinden dört gün 
geçmiş olmasına rağmen, ilgililerce halen hasta
lığın tam teşhisinin yapılamamış olduğu bildi
rilmektedir. Oysa, kolera gibi vahim ve tehlike
li bir hastalık şüphesiyle hastanelere yatırılan 
yüzlerce vatandaşın, hangi hastalıktan yatmış 
olduklarını bugüne kadar teşhiıs edememek, tıp 
ilminin imkânları dışında kalan hir problem 
değildir. 

Sağlık Bakanı Vedat Ali Özkan'ın, bu bas-
• alığın seyri hakkındaki tutumu da çok muğ
laktır. Bakanın beyanları, hem bu hastalığın 
kolera vakası, hem de başka bir hastalık ola
bileceği şeklinde tezahür etmektedir. 

Şayet bundan bir müddet önce, Türkiye'ye 
gerçekten kolera hastalığının sıçrama tehlikeki 
mevcut idiyse, o zamanlar alınan tedbirlerle 
bu tehlikeıiin ortadan kalkmış olduğunu açık
lamak ve bu açıklamadan kısa bir müddet son
ra da Türkiye'de jkolera hastalığının mevcudola-
bileoeğini söylemek Sağlık Bakanının görev 
sorumluluğu ile asla bağdaşamaz. Şayet Tür
kiye'de kolera tehlikesi ve hastalığı mevcut de
ğilse, o zaman da bu havayı yaratmaktaki 
amaç hangi nedenlerden doğmuştur, bunların 
açıklanması gerekir. 

Bundan iki ay kadar önce alınan tedbirler
le tehlike giderilmiş ise, şimdi, hem de can 
kaybıyla başlıyan son hastalık olayı neden 
başgöstermiştir? Şayet bu hastalık kolera lise, 
demek ki alındığı söylenen tedbirler Ikiflayetsiz 
kalmış, tehlke kalmadı beyanlariyle de halk 
uyutulmuştur. Ayrıca kolera hastalığının teş
hisi için günlerce lâboratuvarJıarda uğraşmak 
gerekmemektedir. Çünkü kolera bilinen bir 
hastalıktır ve tıp ilmi bunun en kısa zamanda 
teşhis edilebilme usulünü bulmuştur. Buna 
rağmen Sağmalcılar'da başgösteren olayın kole
ra olup olmadığının ilgililerce henüz resmen 
açıklanmaması Türk halkını geniş çapta tedir
gin etmiş ve şaşkına döndürmüş ve kolera has
talığı üzerinde aylardır yürütülmekte olan bu 
kampanya ve spekülSAsyon Türkiye için çok za-

I rarlı bir yönde gelişir hale gelmiştir. 
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Sağmalcılarda ortaya çıkan viak'ıa ve kolera 
hastalığı etrafında bugüne kadar yaratılan ha
vanın gerisinde yoksa halkın dikkatini başka 
noktalara çekmek gibi bir siyasi amaç mı var
dır? 

Bu hastalık ya koleradır, ya değildir. Bu 
durum derhal açıklanmalı ve hastalık ger
çekten kotera ise, bundan iki ay kadar önce 
ailındı denen safsata tedbirler gibi tedbirler 
değil, ciddî tedbirler alınmalıdır. 

Sağlık Balkanı Vedat Alli Özkan'ın kolera 
konusundaki bundan önceki ve şimdiki tutumu 
tamamen bir sorumsuzluk içerisinde cereyan 
etmektedir. Bu davranış ise Türkiye'ye çok 
yönlü ve telâfisi mümkün olmıyan zararlar ver
miştir. Bu nedenle Sağlık Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru 
açıümıasını taüebederim. 

16 . 10 . 1970 
Bağımsız toel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Celâl Kargılı tarafından verilmiş olan 
bu gensoru önergesi, önümüzdeki birleşimde 
gündeme alınıp alınmaması görüşülmek üzere 
gündemdeki yerini alacaktır. 

11. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen 
toprak dağıtımını sağlayan reformcu kanunların 
çıkarılmasında gerekli çalışmayı yapmadığı id-
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
Önergesi (11/14) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 89 ncu maddesi gereğince aşa

ğıda gösterilen konu üzerinde Başbakan hakkın
da gensoru açılmasına karar verilmesini saygı
larımla rica ederim. 

17 .11.1970 
İbrahim öztürk 
Maraş Milletvekili 

Toprak reformu konusunda gensoru önergesi 

T. C. Anayasasının 37 nci maddesinde «Dev
let, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçek
leştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı 

bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amaçîa-
riyle gereken tedbirleri alır. Kanun bu amaçlar
la, değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre 
toprağın genişliğini gösterebilir.» denmekte ve 
38 nci maddesinde de' «Çiftçinin topraklandırıl
ması amaciyle kamulaştırılan toprak bedelleri
nin ödeme şekli kanunla gösterilir...» biçiminde 
ifade olunmaktadır. 

1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı bölüm: 6, say
fa 189 da «En küçük işletme genişliğinin tanzi
minde ve en büyük işletme mülkiyetinin sınır
landırılmasında aşırı gelir ayrımlarının azaltıl
ması, bir aile için gerekli olduğu kabul edilen 
en az gelir ve toprak toplulaştırılmasının ne 
oranda gerçekleştirilebileceği, büyük ve küçük 
işletmelerde verimliliği artırma imkânları ve 
büyük gelirlerin vergilendirilmesi gibi konular 
dikkate alınacaktır. Toprakların parçalı ve da
ğınık olmasının gizli işsizliği dağıtıcı bir etkisi 
dikkate alınarak yapılacak toprak reformunda 
toprakların tapulaştırılması yer alacaktır. Top
rak dağıtımında yalnız Devletin olan ya da Dev
letin hüküm ve tasarrufunda bulunan topraklar 
üzerinde durulmıyacak, ayni zamanda tâyin edi
lecek âzami sınırın üstündeki özel mülk top
rakları da, kamulaştırılarak dağıtılacaktır.» de
nilmektedir. 

Anayasamız 20 . 7 . 1961 tarihinde yürürlüğe 
girmiş, yani aradan 10 yıl geçmiş, 1 nci 5 Yıllık 
Kalkınma Plânı 3 Aralık 1962 tarihinde yürür
lüğe girmiş ve aradan 8 yıl geçmiş olmasına 
rağmen ne Anayasanın toprak reformu emri, ne 
de Kalkınma Plânının bu baptaki hedefi yerine 
getirilmemiş ve bu yolda en küçük bir gayret 
gösterilmemiştir. 

2 nci 5 Yıllık Kalkınma dönemi 1968 yılında 
başlamış ve Plânın 302 nci sayfasında (Tarım 
reformundan) bahsedilmiştir. Plânda toprak 
reformu yerine (Tarım reformu) teriminin kul
lanılması durumu ve hedefi asla değiştirmez. 
Çünkü 302 nci sayfada aynen «Devletin hüküm 
ve tasarrufunda veya özel mülkiyetinde olup 
şahıslara kiralanan orman ve mera hudutları 
içindeki kültür arazisinin ıslahı ve bataklıkla
rın kurutulması sonucu elde edilen ve belirli 
bir büyüklüğün üstünde kalan ve düzenli işletil-
miyen şahıs arazilerinin istimlâk veya pazarlık
la satınalınmasiyle temin edilen kültür arazisi
nin mülkiyetinin topraksız ve az topraklı çift-
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çilere uygun şartlarla devrini mümkün kılan 
mevzuat çıkarılacaktır...» denilmektedir. 

İkinci 5 Yıllık Plânın açık emrine rağmen 
toprak dağıtımım sağlayan reformcu kanunlar 
bugüne kadar çıkarılmamıştır. 

Bu konuda Ebedi ve Daimî önderimiz Ata
türk'ün 1936 ve 1937 yıllarında B. M. M. açış 
nutuklarında «Her Türk çiftçisinin geçineceği 
ve çalışacağı toprağa sahibolması behemehal lâ
zımdır. Bundan daha önemli olanı ise bir çiftçi 
ailesini geçindirebilecek toprağın hiçbir sebep 
ve suretle bölünmemesi, büyük çiftçi ve çiftlik 
sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini 
nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine gö
re sınırlamak gerektiğini» işaret buyurmuşlar
dır. 

Büyük önderimizin bu direktifi dikkate alı
narak 11 . 6 . 1954 tarihinde kabul edilen 4760 
sayılı «Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu» yü
rürlüğe konuldu. Ancak, bu kanun bilinçli bir 
şekilde uygulanmadığı için istenilen sonuç alı
namadı ve adeta tatbikat dejenere edildi. Niha
yet, bu önemli dâva 1961 Anayasasında ve kal
kınma plânlarında kesin çizgilerle yer aldı. 

Fakat, bizim gibi siyasal, ekonomik ve sos
yal düzeni çağdaş bilimin ve âlemin gerisine 
düşmüş ülkelerde problemleri plânlara ve hattâ 
Anayasalara da koysanız bunları uygulamak ve 
gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Anayasa ve 
plânlar ne kadar bilimsel ve ilerici bir hüviyet
le hazırlanırsa hazırlansın tutucu, gerici, ka
pitalist ve emperyalist güçlerin etkisiyle bunla
rı uygulamaya koymak imkânı elde edilemiyor. 
Nitekim, T. C. Anayasasına ve kalkınma plân
larına rağmen toprak veya tarım reformu bu
güne değin yapılamamıştır. 

Oysa, bugün Türkiye'nin ekonomik kalkın
masında tarımın ihmal edilmiyecek büyük bir 
özelliği vardır. Ulusal gelirin % 45 i tarım ke
siminden elde edilmekte ve nüfusun % 75 i bu 
kesimde çalışmaktadır. 1963 ten sonraki plânlı 
devrede bile tarımın yıllık gelişme hızı % 4 ü 
aşamamıştır. 

Halen, tarım sektöründe çalışan nüfusun 
% 90 ı, gelirin % 48 ini, % 10 u da gelirin 
% 52 sini paylaşmaktadır. 

Çiftçimizin çoğunluğu işletilmeye yetecek 
topraktan yoksundur. 1963 sayımına göre, top
raksız işletmeler sayısı 308 899 dur. Kiracılık

la işletilen işletmeler sayısı ise 521 176 dır. 1 -
5 dekar arasındaki 398 865 işletmenin beherine 
ortalama 2.9 dekar arazi, 5 000 dekardan yu
karı 490 işletmede beherine ortalama 8 261 de
kar arazi düşmektedir. Bu hal Türkiye'de ara
zi dağılımının rasyonel bir işletmeye imkân ver-
miyecek bir hale girdiğini göstermekte ve re
form zaruretini bütün açıklığiyle ortaya koy
maktadır. 

Gensorumuzun müzakeresi sırasında bu za
rureti bütün çıplaklığiyle ortaya koyacağız. 

Ancak şu noktayı kesinlikle ifade ediyoruz 
ki, Atatürk'ün direktifine, Anayasaya ve kal
kınma plânlarına rağmen bugüne kadar ele 
alınmayan bu hayati ve millî dâvaya önem ver
meyen ve Türk köylüsünü geri kalmışlığa mah
kûm eden kapitalist - emperyalist düzenin sa
hipleri, tarihî ve hukukî sorumluluktan kurtu
lamayacaktır. 

Bugün sorumlu yerde bulunan Hükümet 
Başkanı hakkında bu konuda Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasına karar 
verilmesini saygılarımla rica ederim. 

17 .11.1970 
Maraş Milletvekili 

İbrahim öztürk 

BAŞKAN — Bilgilerimiz© sunulur. 

Bayın ibrahim öztürk tarafından verilmiş 
bulunan bu gensoru önergesinin önümüzdeki 
birleşimde gündeme alınıp alınmamasının, gö
rüşülmesi yapılacaktır ve ona göre gündemdeki 
sırasına kaydedilecektir. 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, son 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Son yıllarda, türlü olaylar esnasında meç
hul şahıslar tarafından birçok üniversite ve 
yüksek okul öğrencisi katili meçhul kişiler ta
rafından esrarengiz bir şekilde cinayete kur
ban olmuştur. Ayni şekilde birçok öğrenci de 
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t u olaylar esnasında ağır yaralar alınış ve bu 
yüzden sakat kalmıştır. 

öldürülen ve yaralanan bu gençlerden he
nüz hiçbirisinin tam anlamiyle katili bulunmuş 
değildir. 

öğrenciler arasında, öğrenci haraketlerini 
yozlaştırmak için çok sayıda polis ajanlarının 
yerleştirilmiş olduğuna ait ortaya atılan iddia 
ve delillerinde hemen hiçbiri ilgililer tarafın
dan bugüne kadar tesbit edilememiştir. 

Hükümet, bugüne kadar gençlik hareket
leri hakkındaki sorunlara bir çözüm bulama
dığı gibi bu konudaki izlediği politikayla da, 
hem gençleri halka, karşıymış gibi göstermek 
ve hem de gençleri birbirleriyle ve halkla ça
tıştırarak millî bütünlüğümüz ve güvenliğimizi 
sarsıcı faaliyetlerin dâvetçisi durumuna düş
müştür. 

Hükümet, gerek gençlerin ne istediği konu
suna, gerekse genel eğitim ve üniversite re
formu konusu üzerinde hiçbir zaman ciddi ve 
samimi bir şekilde eğilmemiş ve bu konuların 
nedenleri ve çözüm yollarını araştırmak ve 
tesbit etmek için tutarlı bir faaliyet içerisine 
girmemiştir. 

Bu sorunların halledilmemesi nedeniyle de, 
bugün Türkiye, varoluşundan bu yana, görül
medik bir asayişsizlik, huzursuzluk, can ve mal 
emniyetsizliği içerisine düşmüş bulunmaktadır. 

Yukardaki nedenlerle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Başbakan, İçişleri ve Millî 
Eğitim bakanları hakkında bir gensoru açılma
sını teklif ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Celâl Kargılı tarafından verilmiş bu
lunan bu gensoru önergesinin önümüzdeki bir
leşimde gündeme alınıp alınmaması görüşüle
cektir ve ona göre gündemdeki yerini alacak
tır. 

13. — Afyon KaraJıisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı id-
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 

Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir genso
ru açılmasına dair önergesi (11/16) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

13 . 11 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Memleketimizde, insanları ölümle tehdide-
den Kolera salgınından sonra,' hayvanlar ara
sında çıktığı anlaşılan Sığır Vebası salgın 
hastalığı ile gerektiği gibi savaşılmadığı, do-
layısiyle Türkiye'nin tarım ekonomisini ve 
daha açık bir değişle temel ekonomisini ve 
halkın beslenme zorunluğunu kısıtlıyarak Tür
kiye'nin istikbâli ile oynandığı görülmektedir. 
Şöyle ki : 

Bir yıldan beri Doğu - Anadolu dillerin
deki! sığırlar arasında çıkan çok bulaşıcı ve 
girdiği köyde sığır hayvanının % 80 ilâ 
% 95 ini öldüren sığır vebası salgın hasta-
lığının yayılmasına engel olacak tedbirler 
Hükümetçe alınmamıştır. Gümüşhane'nin Kelkit 

ilçesi Kaş köyünde mevcut 648 sığır hayvanatın
dan 592 sinin bu hastalıktan ölmüş olması has-̂  
talığın tehlikesi bakımından bir örnek teşkil 
edöbilir. Tarım Bakanlığı her 15 günde bir 
yayınlanan (salgın hayvan hastalıkları bültenle
rinde) dahi hastalık hakkında bir bilgi 
koydurulmamıştır. Hastalık Türk halkından 
daima gizlenmiş «Yabancı devletler duyma
sın» mülâhazasiyle ve ihracata tesir eder ga
yesi güdülerek gizleme yoluna gidilmişse de 
ancak kendi kendimizi aldatmış olduğumuz 
açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu hastalıkla mücadele yeteri kadar öde
neğe, vasıtaya, elemana sahip bulunmıyan 
cılız bir teşkilâtın üzerine yükletilmiştir. Has
talık 1970 Nisan ayında gizlenemiyecek ka
dar yaygınlanmış en az 160 mihrakta 
çıktığı anlaşılmıştır. 160 mihrakta 5 900 sı
ğır hayvanı tazminattı olarak öldürülmüş bir 
bu kadar hayvanda kendiliğinden ölmüş olup 
tazminat dahi ödenmemiştir. 

Tazminatlı olarak öldürülen hayvanların 
asgari tutarı 6,5 milyon lira olduğu halde 
ancak 2,5 milyon lira tazminat olarak öden
diği anlaşılmaktadır. öküzü öldürülen va
tandaş yerine öküz alamamakta olduğundan, 
ekim mevsimi de hesaba katılırsa ekonomi
deki zarar ortaya çıkmaktadır. 
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«1243 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanu
nu» gereğince hastalık mihraklarında alınan 
"hayvan hareketlerini önleyici idari tedbirler, 
mahallî, idari, ve askerî makamlarca benim-
senmemekte olduğu için Veteriner Teşkilâ
tınca alınan bu tip tedbirler de kâğıt üzerinde 
kalmaktadır. Hayanları hastalanan halk ucuz 
fiyattan hayvanlarını tüccarlara vermekte sa
tılan bu hayvanlar hiçbir kayda tabi tutulma
dan geçtiği yollarda da sağlık raporu sorul
madan büyük şehirlere taşınmakta ve kesi
lerek yenmesi yasak olan bu etler halka ye
dirilmekte ve hastalık Türkiye'nin her yerin
de yayılmaya hızla devam etmektedir. 

Ticaret Bakanlığı, canlı hayvan ihraçe-
debilmek için hastalığın titizlikle saklan
masını uygun bulmaktadır. 1234 sayılı Hay
van Sağlık Zabıtası Kanununun hükümleri
nin en önemlilerini Hükümet uygulamamak
tadır. Hükümetin bu tutumu muvecehesinde 
Türkiye'de mevcut 15 milyon sığırın hayatı 
tehlikededir. Halkın et ihtiyacı her gün bi
raz daha kısıtlanmakta ve et fiyatları dur
madan artmaktadır. Halkın, en hayati var
lığı olan beslenme mevzuunda, telâfisi müm
kün olmıyacak bir meçhule sürüklenmekte
dir. 1924 yılından beri Cumhuriyet hükümet
lerinin dışarıdan dövizle yurda ithal ettiği 
damızlıklarla tam 50 yıldan beri emek çeki
lerek elde edilen bugünkü hayvan varlığımı
zın % 30 unu teşkil eden kültürlü sığır ırk
ları da elden çıkmak üzerdedir. 

Bu Hükümet iktidar ettiği müddetçe Türk 
halkının ortalama yaş haddi 30 yıldan faz
laya 'çıkrnıyacağı ve bir tavuk ömürünü geç-
miyeceği dahi şimdiden anlaşılmaktadır. 

Millî servetlerimizi ve beslenme ihtiyacı
mızı temelden tahribeden, diğ*er hayvan has-
taliklarında olduğu gibi sığır vebasında da 
gerekli ve etkili tedbirleri almıyan, sürünce
mede bırakılan Tarım ve İçişleri bakanları 
hakkında Anayasamızın 89 ncu maddesine 
uygun olarak gensoru açılmasını talebeder, de
rin saygılarımı sunarım. 

Afyon Karahisar 
Milletvekili 

Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın Süleyman Mutlu tarafından verilmiş 

bulunan bu gensoru önergesinin önümüzdeki 

birleşimde gündeme alınıp alınmaması görü
şülecektir ve ona göre gündemdeki yerini 
alacaktır. 

14. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusun
da gereken tedbirleri almadıkları ididasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret 
ve Ta,rım bakanları hakkında bir gensoru açıl
masına daid önergesi (11/17) 

BAŞKAN — ön'ergeyi okutuyorum. 
30 . 8.1970 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Ege'de 156 000 aile bağcılıkla meşgul olur 

ve ortalama 100 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm 
üretilir. Çekirdeksiz kuru üzümün ihracından 
her yıl 20 - 25 milyon dolar temin edilir. 

Ancak son yıllarda üzümlerimizin Batı - Av
rupa ülkelerine pahalı gelmesi ve bozuk nite
likte üzüm ihracedilmesi yüzünden (ingiltere'
ye ihracedilen üzümlerde keçi pisliği çıkmıştır.) 
Batı - Avrupa ülkelerinde üzümlerimize karşı 
mevcut talep asalmış ve bu pazarlarımıza rakip 
ülkeler yerleşmeye başlamışlardır. 

Bu yıl, üzümlerimizin kurutulması için el
zem olan potasanm zamanında ve yeter miktar
da hazır bulundurulmaması yüzünden bağcıla
rımızın takriben yüzde 25 i üzümlerini tuz, ça
maşır sodası ve bâzı otların külleri ile hazırla
dıkları ilâçlı sular ile kurutmak zorunda kal
mışlardır. Bu duruma göre, 25 - 30 bin ton ku
ru üzüm elverişsiz şartlarla kurutulmuş olmak
tadır. Bu kurutma şekli tabiatiyle, esasında dün
yanın en kaliteli üzümünü yetiştiren Ege'nin 
kuru üzüm kalitesini bozacak ve ihracatta güç
lük çıkaracaktır. 

Ayrıca ihtiyaç duyulan potasa ancak Ağus
tos ayının son günlerinde yetiştirilebildiği için 
üzümlerin kesilmesi ve serilmesi gecikmiş ve bu 
yüzden takriben bağların yüzde 20 sinin kuru
tulması yağmurlu mevsime kalmıştır. 

Çekirdeksiz üzüm rekoltesi belli, bunların 
kurutulması için ne kadar potasa gerektiği bel
li, potasaya ne zaman ihtiyaç olduğu belli, po
tasanm nereden ithal edildiği ve potasa tedarik 
edilmediği takdirde 10 - 15 gün içinde üzümle
rin artık istifade edilmez hale geleceği belli ol
duğuna göre bu görevi yapmakla sorumlu Ta
rım ve Ticaret Bakanlarının ağır bir ihmal için-

— 188 — 



M. Meclisi B : 19 9 . 12 . 1970 O : 1 

de oldukları ve görevlerini yapmadıkları aşıkça 
ortaya çıkmaktadır. 

Görevlerini ihmal yüzünden Ege bağcılarına 
telâşlı ve masraflı günler yaşatan ve 1970 üsüm 
mahsulümüze kalite bakımından ciddî zararlar 
veren bu iki Bakan hakkında Anayasanın 89 
ncu maddesi gereğince Gensoru açılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Mustafa Ok 
Manisa Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Mustafa Ok tarafından verilmiş bulu
nan bu gensoru önergesinin önümüzdeki birle
şimde gündeme alınıp alınmaması görüşülecek
tir ve ona göre gündemdeki sırasına göre yerini 
alacaktır. 

Şimdi genel görüşme önergelerini okutaca
ğım. 

7,5. _ . İçel Milletvekili Celâl Karganın, 
Türkiye turizmine içten ve dı-stan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasında!;i aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek meıkseıeliy-
le Anayasanın 88 ııei maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme an'memna dair önergesi (8/16) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Milİ3t Meclisi Başkanlığına 

Türkiye dünyanın en turistik ülkelerinden 
biri olabilecek her.türlü turistik değer ve hazi
nelere sahip iken, bugün turistelin dünyada en 
az uğradığı ülkelerden biri durumundadır. 

Tarihî eserleri, iklimi, kıyıları ve tabiat gü
zellikleri Türkiye'den hiç bir zaman güzel ve 
zengin olmıyan birçok ülkeler ödeme dengesi 
açıklarını turizm gelirlerinden ederlerken bizim 
yıllık turizm gelirimiz bunların yanında gülünç 
denecek kadar küçük kalmaktadır. 

Örneğin, italya'yı yılda 20 milyon,, İspanya'
yı 13 milyon, Fransa İsviçre ve Avusturya'yı 
yılda ortalama 6 şar milyon turist ziyaret eder
ken Türkiye'yi yılda bir milyon dahi turist 
ziyaret etmemektedir. 

Yine, İtalya ve İsapanya'nın yıllık turizm 
geliri bir milyar dolara yaklaşırken, bizim yıl

lık turizm gelirimiz sadece yılda 25 - 30 milyon 
dolar civarında olmakta, bu gelir ise yıllık tu
rizm giderimizle dahi boy ölçüşememekledir. 

Bugün, Türkiye turizmin içerden ve dışardan 
yapılan baltalamalarla büyük bir çıkmazın içer
sine atılmış bulunmaktadır. 

Bugüne kadar ise, bu büyük millî gelir kay
nağımızın içerisinde bulunduğu korkunç çık
mandan kurtarılması için hemen hiç kimse, hiç 
bir ciddî gayret ve çalışma içerisine girmemek
te ve bu konu üzerine hiç bir zaman gereken 
ciddiyetle eğilmemektedir. 

Türkiye'den yapılan tarihî eser kaçakçılığı 
nerede ise bu konuda dünya piyasalarının ihti
yacını karşılayacak büyüklükte gizli ve açık 
olarak yapılmaya devam etmektedir. 

Turistik kıyılarımızın ve sahalarımız yerli ve 
yabancı sömürü çevrelerine peşkeş çekilmekte
dir. 

Birçok yabancı ülkelerin Türk turizmini 
baltalamak için giriştikleri entrikalara ait hemen 
her zaman iç ve dış basında büyük haberlere 
raslanmaktadır. 

Turizm kredilerinin tam bir vurgunculuk 
zihniyeti içerisinde dağıtıldığına dair ve bu kre
dilerin dağıtılmasında büyük sııisthnal olayla
rının döndürüldüğüne ait kamu oyunda kesin 
bir kanaat yer almış bulunmaktadır. 

İşte yukardanberi saydığımız nedenlerle 
Türkiye turizmi hakkında, açılacak bir genel 
görüşme Türk turizminin .gelişmesi ve bugünkü 
içerisinde bulunduğu çıkmazdan kurtarılması 
yönünden yararlar Bağlıyacaktır. Bu nedenle 
Anayasanın 88 noi maddesi gereğince Türkiye 
turizmi hakkında bir genel görüşme açılmasını 
saygılarımla öneririm. 

21 . 9 . 1970 
içel Bağımsız Milletvekili 

Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bu önerge Gündemdeki yerini alacaktır. 

16. -— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki eık s aklı ki ar in ve so
runlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî eğitim sistemimiz ve millî eğitim so
runlarımız hakkında bir genel görüşme açılma
lını saygı ile arz ve teklif ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, önerge, 
Gündemdeki yerini alacaktır. 

17. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 
Türlüye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunu

muz hakkında bir genel görüşme açılmasını 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, önerge, 
Gündemdeki yerini alacaktır. 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Mil
lî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde ge
lişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/19) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk kültür sanatının büyük bir sorumsuz

luk ve sahipsizlik içerisinde olması ve gerçek 
bir destekten yoksun bulunması bu konuda te
lâfisi mümkün olması gelişimlere yol açmakta
dır. 

Millî kültür sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesi için bir bakanlık bünye
sinde organize edilmesi ve desteklenmesi şart
tır. Bu nedenle Kültür ve Sanat Bakanlığının 
kurulması kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. 

Kültür ve Sanat Bakanlığı kurulması hak
kındaki görüş ve esasları tesbit etmek amaciy-
le, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasını teklif ederim. 

Bağımsız İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

0 . 12 . 1970 0 : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Önerge 
gündemdeki yerini alacaktır. 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ge
nel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amaciyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Sağlık Sigortasının memleketimizde 
de tatbik edilebilmesi amacıyla bulunacak ted
bir ve çarelerin tesbit edilmesi için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince, bu konuda bir genel 
görüşme açılmasını teklif ederim. 

tçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, önerge 
gündemdeki yerini alacaktır. 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ta
rım İ§ Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/21) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım İş Kanununun biran evvel çıkarılma
sı amacıyla bulunacak tedbir ve çareleri tesbit 
etmek için Anayasanın 88 nci madesi gereğince 
bir genel görüşme açılmasını teklif ederim. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Önerge, 
gündemdeki yerini alacaktır. 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/22) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak reformunun biran önce gerçekleşme
sini sağlamak amacıyla bulunacak tedbir ve 
çarelerin tesbit edilmesi için Anayasanın 88 nci 
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maddesi gereğince bu konuda bir genel görüş
me açılmasını teklif ederim. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Önerge, 
gündemdeki yerini alacaktır. 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/23) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
4 9 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki,, bugün 

Türkiye'de ağır vasıtaların yüzde altmışı «is
tiap haddi» nin üstünde yük taşımaktadır. 

Bu yüzden yılda 300 milyon lira bakım 
masrafı, aşınmalardan ötürü 350 milyon lira 
yatırım kaybı ve 150 milyon lira da munzam 
işletme masrafları doğmaktadır. 

Ayrıca, kamyon ve diğer ağır nakil vasıta
larının «istiap haddi» nden fazla yük yükle
melerinin, karayollarımızı süresinden önce 
tahrip ile, getirdiği zararın tutarı araştırma
lara göre yılda 300 milyon lirayı bulmakta-
tıı\ 

Diğer yönden ağır vasıtaların, kamyonların 
fazla yük yüklemeleri, bu yüzden meydana ge
len, aracı, kontrolsüzlük, teknik arızalar da 
mal ve can olarak ülkemize büyük kayıplar 
yüklemektedir. 

Gerçekte, kamyoncu ve nakliyeci esnafını bü
yük maddi ve mânevi zararlar pahasına «is
tiap haddi» nin dışında çalışmaya zorlıyan bu
günkü, bozuk düzendir. Bu bozuk düzen yü
zünden kamyoncuların alın teri kapitalistlerin, 
büyük aracıların cebine akmaktadır. Bu kor
kunç sömürüde kamyoncuların iki yakası hiç
bir zaman bir araya gelmemiştir. Kamyoncu
lar boğaz tokluğuna çalışmaktadır, yıpranmak
tadır, çile çekmektedir. 

Kamyoncular şimdiyedek hep büyük kapi
tal sahiplerine ve montajcılara kul olmuşlar
dır. Günün bâzan 24 saatini çalışarak geçir
dikleri halde büyük aracıların, büyük nakliye

cilerin ve kamyoncuların tutsaklığından kurtu
lamamışlardır. 

Son yıllarda bu sömürü karşısında kam
yoncular örgütlenme gereğini duymuştur. Tür
kiye'nin 187 il ve ilçesinde «taşıyıcılar koope
ratifleri» ni kurmuşlardır. Bu gelişme kamyon
cuların birleşmesini sağlamış, kamyoncu es
nafını haklarının bilincine ulaştırmıştır. 

Ancak, kamyoncular ve kooperatifleri ön
ce, «istiap haddi» nin üstünde yük taşınması
nın önlenmesini istemişlerdir. Gerçekten ka
kamın gereği olan bu «tonaj uygulaması» iste
ği Hükümet tarafından da uygun görülmüştür. 
Hükümet ilk önce 1 Ağustos 1970 tarihi ile 17 
Ağustos 1970 tarihi arasında tonaj için bir 
deneme uygulaması yapmıştır. Olumlu sonuç 
veren bu uygulamadan sonra 17 Ağustos 1970 
sabahından itibaren sürekli olarak «istiap had
di» nden fazla yük taşımama uygulamasına ge
çilmiştir. 

17 Ağustos 1970 sabahı bütün kamyoncula
rın sevinç ve heyecanla karşılayıp bütün güç
leri ile uygulamaya başladıkları bu karar, aynı. 
günün akşam radyo haberlerinde, saat 19,00 da 
Hükümet beyanı olarak uygulamadan kaldı
rıldı. 1 Mart 1971 tarihine ertelendiği bildiril
di. Böylece tonaj uygulaması bir gün içinde 
hem başlatılıp hem de kaldırılmış oldu. 

Değişen bu karar karşısında kamyoncular 
şaşkına uğradılar. 

Süregelen dengesizlik, çıkar baskıları, hak
sız rekabet tahrikleri, bozuk düzenin sömürü 
çevreleri bu sorunda da etkilerini elbette gös
termişlerdir. 

Tartı istasyonları kurulmuş, deneme yapıl
mış, olumlu sonuçlar vermiş, milyonlarca lira
lık kayıp dikkate alınmış, kamyoncular ve ko
operatifleri canla başla bu uygulamaya katıl
mış fakat neden bir gün içinde bu uygulama 
durdurulmuştur. 

Ciddî, gerçekleri gören, kamyoncunun der
dini ve çilesini bilen, millî ekonominin gerek
lerini anlıyan bir Hükümet «tonaj uygulama
sını» ertelemezdi. 

Hükümet bu erteleme karan ile kapita
list çevrelerin, montajcıların, büyük aracıla
rın, kamyoncuların çıkarına hizmet etmiş
tir. 

Hükümet bu erteleme kararı ile kamyoncu 
esnafına ağır bir darbe vurmuştur. 
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Hükümet bu erteleme kararı ile hem millî 
ekonomi, yönünden ve hem de kamyoncu esna
fı yönünden çekilen ağır maddi ve mânevi 
zararların önlenmesini istememiştir. 

Neden tonaj uygulamanma başlanıldı ve ne
den. durduruldu? Ertelenmenin altında neler 
var? Etkiler nedir? «İstiap haddi» uygulanmaz
sa kimler çıkar sağlar? 

Bütün bugerçeKlerin ortaya çıkması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hayrettin Uysal H. Turgut Boztepe 
Sakarya Milletvekili Sakarya Milletvekili 

Mehmet Ergül 
Bilecik Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Saym Hayrettin Uysal, Sayın Turgut Boz

tepe ve Saym Mehmet Ergün tarafından veril
miş olan bu önerge gündemdeki yerini alacak
tır. 

23. — İçel MilletveikH Celâl Kargılının' üni
versite reformunun biran evvel gerçekleşmesi ve 
alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu konu
sunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 88 
•nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/24) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üniversite reformunun biran evvel gerçek

leşmesi için. tedbir ve çarelerin meydana çıkarıl
ması bakımından Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir genel görüşme açılmasını öneri
rim. 

Celâl Kargılı 
Bağımsı.?! içel Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Bu öner
ge de gündemdeki yerini alacaktır. 

Şimdi Meclis araştırması önergelerini okuta
cağım. 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Aiaöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi (10/35) 

BAŞKAN -— Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde basında yer alan ve uzan za

mandan beri de çeşitli olaylarda müşahede edi
len Orta - Doğu Teknik Üniversitesi olayları 
üzerine bu müessesede hocalık yapan değerli 
profesörlerin beyanlarına göre : 

1. Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin sol
cu, anarşist ve komünistlerin ihtilâl provası ye
ri haline geldiği, 

2. Bu müessesede de her nevi kanun dıyı 
davranışların yapıldığı ve yapanların himaye 
edildiği, 

3. Üniversite Rektör Vekili Erdal İnönü -
nün babasının lideri olduğu partiden cesaret 
alarak Maooıüar ve nıüseccel komünistleri hi
mayesine alarak kanunsuz hareketleri himaye 
ettiği, 

4. Solcu anarşist talebelerin Erdel inönü'
den başka bir rektör seçilirse olay r-karma teh
ditlerinin bu nedenlerden doğduğa, 

5. Erdal inönü'nün Üniversitede de hima
yesine aldığı solcu ve anarşist talebeler yüzün
den bu Üniversitenin gerçek hedefinden ayrılıp 
memleket menfaatlerine ayları bir yola girdiği, 

6. Orta - Doğu Teknik üniversitesi D. P. 
devrinde komünizme kargı rol aynayacak ve Or
ta - Doğu'da önemli görevler yaparak bir nıü-
sese olma gayesi ile kurulduğu halde bugün sol
cuların prova meydanı haline geldiği, 

Halk efkârına açıklanmıştır. 
Yüce Meclisin bu meseleyi bir tetkik ve araş

tırma yolu ile ele alıp gereğini yapması zaru
ret halini almıştır. Anayasanın 88 nci maddesi
ne göre bir Meclis araştırması açılmasını saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

5.8.1970 
Antalya Milletvekili 

İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, önerge, 
gündemdeki yerini alacaktır. 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

192 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde Türkiye Öğretmenler Sen

dikasına bağlı Atatürkçü ve devrimci öğret
menlere karşı girişilen perrvasız kaba kuvvet 
saldırıları çok büyük çapta gelişmiştir. Bu öğ
retmenlere karşı birkaç yıldır belirli bâzı kay
naklardan beslenen belirli örgüt ve çevrelerin 
birkaç yıldır hesaplı bir şekilde giriştikleri bu 
(sindirme ve yıldırma tertiplıeri bugün için ıson 
haddine gelmiş ve bu tertiplere karşı öğret
menler kendi kendilerinin meşru müdafaa içe
risinde oan güvenliklerini korumaya çalışacak
larını Türk Ikamu oyuna açıklamışlardır. 

Bu durum karşısında dahi Hükümet Türki
ye'yi ilerde çıkmaz bir karanlığın içerisine ata
cak olan ve hızla gelişen bu çirkin, üzücü ve 
karanlık olaylara son verecek tedbirleri orta
ya koyamadığı gibi, cereyan eden müessif olay
lar karşısında aczini ve ilgisizliğini saklamıya-
rakta hu işleri yürüten belirli kaynaklara ve 
örgütlere cesaret vermektedir. 

' Bu tutum İse fkamu oyunda halklı olarak dev
rimdi ve Atatürkçü öğretmenlere karşı girişilen 
zorba ve kaba kuvvet saldırılarına Hükümetin 
kanat gerdiği, bu karanlık meşru olmıyan hu
kuk dışı güçlerin Hükümet tarafından destek
lendiği ve beslendiği inancını kuvvetlendirmek
tedir. 

Kayseri, Boğazlıyan, Konya, Bolvadin, Düz
de, Elbistan ve benzeri yerlerde TÖS şubeleri
ne ve öğretmenlere yapılan kaba kuvvet saldı
rılar gitikçe gelişmiş, Yozgat'ta olduğu gibi 
öğretmenlerin evlerine dinamit atmak öğretmen
leri sokak ortasında dövmek, yaralamak hattâ 
canlarına kasdetmek gibi olaylar artmıştır. 
Son zamanlarda yapılan saldırılardan örnekler 
aşağıdadır: 

1. 15 . 8 . 1970 tarhinde Elbistan TÖS şu
besine üçüncü kez saldırı yapılmış lokalde öğ
retmenler dövülmüştür. Ali Gözükara isminde
ki öğretmen komaya sokularak hastaneye kal
dırılmıştır. 

2. 20 . 8 . 1970 tarihinde Yozgat'ta Öğ
retmen Mustafa Duygunun evine dinamit atıl
mış patlıyan dinamit evin tavanında bir metre 
genişliğinde delik açmıştır. Tesadüfen yarala
ma olmamıştır. 

3. 22 . 8 . 1970 tarihinde Yozgat TÖS şu
besi kongresini izlemeye giden TÖS Genel Baş
kan Yardımcısı ile beş arkadaşının dönüşte 
yollan kesilmiş, bindikleri otobüstierden zorla 
indirilerek Ankara'ya denmeleri 7 saatliğine 
önlenmiştir. Yoldan gecen otobüslerin şoförle
ri de polisin gözleri önünde tehdidedilmiş-
ler, öğretmenleri otobüslerine alındıkları tak
dirde bunlara otobüslerinin tıahribediıjeeeği söy
lenmiştir. Polis ve Vali ise bu olaylara karşı 
seyirci kalmıştır. 

4. 22 . 8 . 1970 tarihinde Denizli'nin Bekilli 
kasaVteında 5 TÖS'lü öğretmen kendilerine 
komando adı veren bir topluluk tarafından 
yoldan .çevriJe^eık dövülmüşlerdir. Öğretmen
lerden Yusuf Şanlı komaya girmiş ve hastane
ye kaldırılnııştır. 

5. 27 . 8 . 1970 tarihinde Burdur'un Bucak 
(kasabasında İngilizce öğretmıani Ali Cengiz ile 
tarım öğretmeni Mustafa Karacaoğlu eli sopa
lı 4 kişi tarafından ölesiye dövülmüşlerdir. 

6. Adıy amanda yapılan (Komünistlere 
ölüm) mitinginden sonra mitingken dağılan bir 
topluluk TÖS Şube Başkanı Bekir Önder'i 
Atatürk alanında yakalıyarak «îşte bu komi-
n'isttir» diye üzerine sandırmışlar ve orada bu
lunan Basan Kavuklu adındaki öğretmeni de 
dövmüşlerdir. 

7. 30 . 8 . 1970 tarihinde Kars'ın Tuzluca 
ilçesinde TÖS üyesi Hüseyin Özaydın adlı öğret
menin üzerine bir grup saldırmış ve özaydın'ı 
feci şekilde dövdükten sonra onun sağ Isula-
ğını koparmışlardır. 

Yukardaki nedenlerle Türkiye öğretmenler 
Sendikasına ve bu sendikanın devrimdi ve Ata
türkçü üyelerine karşı girişilen kaba kuvvet 
saldırılarının esas kaynağının bulunması ve bu 
kaynakların kimler ve hangi güçlerce beslendik
lerinin tesbit edilmesi ve bunların lamıaçîlannın 
ortaya çıkarılması yönünden Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 'açıl
masını saygılarımla teklif ederim. 

31 . 8 . 1970 
içel Bağımsız Milletvekili 

Celâl Kargılı 

— 193 — 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, önerge, 
gündemdeki yerini alacaktır. 

26. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını ve 
bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
31 . 8 . 1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
9 Ağustos 1970 Devalüasyondan önceki haf

ta içinde T. C. Merkez Bankası Döviz rezervle
rinde meydana gelen ani ve büyük azalış ve özel 
sektöre geniş ölçüde kredj verildiği ve binneti-
ce Merkez Bankasının 320 milyon Tl. civarında 
zarara uğratıldığı, bir kısım insanlarım haksız 
ve büyük ölçüde çıkar sağlamasına imkân ve 
fırsat verildiği yolunda basında çıkan ve geniş 
yankılar uyandıran haber ve makaleler dolayı-
siyle ve bilgi edinilmek için ve aşağıda izah edi
len nedenlerim ışığı altında Anayasanın 88 ve 
Meclis Dahilî Nizamnamesinin 177 nci madde
leri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Şöyle ki ; 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının es

ki Genel Müdürü Ziya Kayla'nın Cumhuriyet 
Gazetesinin 29 Ağustos 1970 tarihli nüshasında 
yayınlanan makalesi, (ki bu zatm eski görevi 
ve banka mevzuatı, muameleleri hakkımdaki 
bilgisi ve tecrübeleri itibariyle bu makalemin 
yabana atılması mümkün değildir.), basımda çı
kan diğer haberlerle, 9 Ağustostan önceki ve 
sonraki haftalara ait T. C Merkez Bankası haf
talık vaziyet cetvellerinin incelenmesi sonunda 
şu bariz neticeye varılmaktadır. 

Devalüasyon söylentilerim^m henüz yay'lmıa-
dığj. 1 Ağustos 1970 günümde Merkez Bankası
nın net altın ve döviz mevcudu, muhtelif döviz 
hesaibı dâhil olmak üzere, -257 milyon liradır. 

Devalüasyonum resmen, ilân edildiği 9 Ağus
tos gününden bir gün önceki yani 8 Ağustos 
1970 günlü haftalık vaziyet cetvelinde ise aynı 
kıstaslarla yapılan, hesaba göre, altun ve döviz 
rezervleri - 733 milyon liraya düşmüştür. Bu su
retle bir hafta içimde 476 milyonluk döviz aza
lışı olmuştur. 

Merkez Bankasının yılın muhtelif tarihlerim-
deki vaziyet cetvellerimin veya daha önceki yıl
ların aynı aylarına tekabül eden vaziyet ceıtvel-
lermjn incelenmesinde hiçbir zaman böyle bü
yük ve ami bir düşüşe raslammamaktadır. Bumu 
bir tesadüf olarak nitelemek, ay içi veya yıl 
içi döviz rezervleri dalgalanmaları ile izah et
mek, mevsimlik düşüş olarak kabul etmek ola
nağı da yoktur. 

Böyle olunca bunum yegane izah tarzı ola
rak, devalüasyon yapılacağının sızdırıldığı ve 
bâzı çevrelerce öğrenildiği' ve Merkez Banka
sından geniş miktarda döviz talebedildiği, key
fiyeti oıtada kalmaktadır. 

Bir kısım insanlarım, döviz kuru farkından 
bilistifade kısa yoldan zengin olma olanakları
na bu yoldan kavuşmuş oldukları yolundaki 
haberlerde bu şekilde gerçeklik kazanmaktadır. 
Bu hal sadece bir kısım fırsatçılara çıkar sağ
lamakla kalmamış, Merkez Bankasını da önemli 
miktarda zarara sokmuştur. 

Devalüasyonun ilâmı ile dolar, 9 liradan 15 
liraya çıktığıma ve arada 6 lira fark doğduğuna 
ve 476 milyon liralık ami döviz azalması mey
dana geldiğime gftre, zarar yekûnu bilhesap: 
476 X 6 : 9 = 317 333 milyon Tl. dır. 

Diğer taraftan 1 . 8 . 1970 tarihinde özel 
sektörüm Merkez Bankasına olan net borcu 
5 Milyar 527 milyon lira iken 8 Ağustosta 6 mil
yar 5 milyon liraya çıkmıştır. Bir hafta içindeki 
kred'ı artışı 478 milyon Tl. dır. Borç 15 Ağus
tosta tekrar 5 milyar 534 milyon liraya dü^.müş-
tür. Bunun mânası Bankalarım Merkez Banka
sından bir haftalığına kullanmak ve iade et
mek üzere 471 milyon lira civarında para almış 
olmalarıdır. Önceki yıllar hesapları incelenirse 
böyle âni bir kredi arltışma böyle bir duruma 
raslanmaımaktadır. 

Daha ayrıntılı bir araştırmaya girersek : 

Merkez Bankasından reeskont ve senet üze
rine avans olarak özel sektör ticari senetleri kar
şılığı verilen miktar, 1 Ağustosta 3 milyar 415 
milyon lira iken 8 Ağustosta 3 milyar 608 mil
yona baliğ olmuş yani 193 milyon Tl. artmış, 
15 Ağustosta 92 milyon azalarak 3 milyar 516 
milyon liraya düşümüştür. 

Aynı şekilde Ziraat Bankasınca Merkez Bam-
kajına ibraz edilen zirai senetler karşılığında 
verilen miktar 1 Ağustosta 2 milyar 233 mil-



M. Meclisi B : 19 
yon lira iken 8 Ağustosta 155 milyon Tl. arta
rak 2 milyar 288 milyon liraya çıkmış ve 15 
Ağustosta 161 milyon azalarak tekrar 2 milyar 
227 milyon liraya düşmüştür. 

Hususi bankalara tahvil üzerine avans ola
rak verilen mf&tar da 1 Ağustosta 123 milyon 
lira iken 8 Ağustosta 195 milyon artarak 318 
milyon olmuş, 15 Ağustosta tekrar 124 milyon 
Tl. sına inmiştir. 

Netioeten bankalar ticari ve zirai senetler 
ve tahvil karşılık göstererek 1 - 8 Ağustos ta
rihleri arasında, 193 + 155 + 195 = 543 milyon 
liralık kaynak sağlamışlar, bunu kısa sürede 
,çok yüksek gelir sağhyan müşterilerine kredi 
olarak dağıtmışlar, sihirli alışverişten sonra 
15 Ağustosa kadar bunun 447 milyon lirasını 
Merkez Bankasına tekrar geri vermişlerdir. 

Şüphesiz bu neticeler dikkat çekici olup so
rumluluk taşıyan herkes:* düşündürecek nitelik
tedir. Bir haftalık süre içinde bu genişlikteki 
bir döviz ve kredi hareketinin, kimlerin çıkarı
na yapıldığının araştırılması, öğrenilmesi ve bi
linmese gerekir. Bu kısa sürede hanoi bankala
rın Merkez Bankası kaynaklarına başvurup kul
landıkları ve elde ettikleri imkânları yegân ye
gân kimlere dağıttıkları ufak ve basit bir araş
tırma ile tesbit edilerek gün ışığına çıkarılabi
lir. 

Memleketin güç şartlarında yapılan bir pa
ra operasyonundan dahi kimlerin ne miktar isti
fade ettirildiklerinin tesbit ve bilinmesinde el
bette ki, büyük yararlar olacaktır. Bu düşünce 
ile bu konuda bir Meclis Araştırması yapılması
nın fayda ve zaruretine inanıyorum. Saygıla
rımla. 

Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, önerge, 
gündemdeki yerini alacaktır. 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükümet 
tarafından uygulanan devalüasyon kararının ön
ceden haber alınmasında hangi kuruluş ve şahıs
ların büyük faydalar sağladığı ve haberin önce
den verilmesinde kimlerin kusurlu bulunduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/38) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Partisi iktidarmca uygulanan deva
lüasyon, bâzı çevre ve zümrelere millet sırtın
dan büyük ve haksız çıkarlar sağlamıştır. 

Hükümetin kendi dilinden ifade edilen ve 
açıklanan zam kararları, bütün piyasa malları
na aniden tesir etmiştir. Açık ve kapak her tür
lü mal zam görmüştür. Halk bu zam fırtınası 
karşısında ne yapacağını bilemez duruma gel
miştir. 

Türk parasının değerini düşüren bir hükü
met, devalüasyon kararından önce, ekonomik 
bâzı tedbirler almak zorunda idi. 

Adalet Partisi Hükümeti ya sırf bağlı bu
lunduğu kapitalist çevrelere halkın sırtından 
kazançlar sağlıyabilmek için ya da beceriksiz
liği yüzünden fiyat artışlarını önliyecek önted-
birler almamış; hattâ zam fırtınasını, bâzı 
maddelere bizzat zam getirerek teşvik etmiştir. 
Bu durum, devalüasyon eyleminde ters etki yap
mış, pahalılık meydana getirmiş, her türlü ma
la sorumsuzca zam yolu açılmıştır. 

Türkiye'nin manzarası bugün budur. Türki
ye bir zamlar ülkesi, halini almıştır. 

Devalüasyon kararının açıklanması ile bir
likte her gün artan hayat pahalılığı bugün Türk 
halkını insafsız bir şekilde bunaltmaktadır. 

Elbette ki, bu sorumsuz hali meydana geti
ren eller ve sebepler vardır. 

Devalüasyondan önce ve devalüasyonun ilâ
nı ile birlikte, Hükümetin bizzat sorumluluğu 
içinde görülen ve halkta büyük ölçüde kuşku 
uyandıran perde arkası birtakım oyunların 
döndürüldüğü ifade edilmekte ve basında yazıl
maktadır. 

— örneğin, devalüasyon kararının alındığı 
tarih ile, ilân edildiği tarih arasında geçen 4 - 5 
gün içinde saklanması gereken kararın sızdırıl
dığı, bu sızdırılmadan büyük çıkarlar sağlan
dığı, 

ve büyük tüccarın şeker ve petrolde stok beyan
namesi vermelerini istemiş olmalarına rağmen, 
bu isteğin politik çıkarlar ve hesaplarla reddedil
diği, bu durumun yeni stoklara yol açtığı, hal
kın sırtından haksız kazançlar sağladığı, 

— örneğin, transferi yapılmıyan ithalât 
tahsislerinin formülüne uydurularak dağıtıl
dığı, 
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açıktan tahsis almış bâzı kişilerin bu tahsisleri
ni iyi fiyatlarla sattıkları ve bu kişiler için po
zisyon değişikliklerinin yapıldığı, bu adamlara 
büyük servetler kazandırıldığı, 

— örneğin, devalüasyon kararının duyurul
ması üzerine İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
imtiyazlı bâzı zümre, kişi ve firmalara temel 
bâzı ürünlerin satışının yapıldığı, bunlara hak
sız çıkarlar sağlandığ, stoklara vesile verildiği, 

— Örneğin, bugün motorlu araçların lâstik
lerine zam yapılacağı şayiası üzerine büyük 
stoklar yapıldığı, yazılmakta, ifade edilmekte, 
söylenmekte ve görülmektedir. 

Bütün bu durumdan Hükümet sorumludur. 
Birtakım çevreler sorumludur. Bu sömürüde si
yasi ve özel çıkarlar vardır. 

Bu sömürü mekanizmasını teşhis etmek ge
rektir. Hangi haberle kimler stok yapmış, bu 
haberlerin elleri nereye kadar uzanıyor? Ka
rarlan kimler duyurmuştur? Kimlere ne için 
ve nasıl ve ne miktar tahsis yapılmıştır? Fiyat
lar neden ve nasıl artırılmaktadır? Stokçuluğa 
kim yol açmaktadır? Kimler ve nasıl haksız ola
rak milyonlar vurmuştur? 

Bütün bunları öğrenebilmek ve halkın hak
kını koruyabilmek ve buna göre tedbir getir
mek ve hesap sormak için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince ve ivedilikle bir Meclis araş
tırması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Milletvekili Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal B. Turgut Boztepe 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, önerge, 
gündemdeki yerini alacaktır. 

28. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tanm ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar se
bebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip gelişmiye-
ceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/39) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Mecliri Başkanlığına 

Çalışan nüfusıunumuı % 70 inden faşlarının 
geçimi için bel bağladığı t amı ürünlerinde son 
yıllarda maliyet yükselmesi görülmektedir. Bu-
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na mukabil, çiftçi bu ürünlerini malij^et artşı-
:ım altında bir fiyatla elinden çıkarmak zorun
la kalmıştır. 

Gerçekten, üst üste gelen çeşitli vergi zam
ları, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, ta
nm ürünlerinin girdilerini, üretim giderlerini 
yükseltmiştir. Bâzı malların fiyatlarına, Hükü
metçe ve diğer sektörlerce yapılan zamlarda, 
tarım üretiminin maliyetini artırmıştır, özellik
le, Hükümetin son defa aldığı devalüasyon ka
rarının sonucunda da tarımda üretim giderleri
nin ağırlattığı görülmektedir. 

Diğer taraftan tanm ürünlerinin fiyatlan ya 
sabit tutulmuş veya çok az miktarda artmıştır. 
Bu yüzden çiftçimiz ve köylümüz yetiştirdiği 
ürünlerin maliyet artışlannı karşılayamadığı 
gibi geçimini sağlamakta da çok güç duruma 
girmiş bulunmaktadır. 

Hattâ bu durumda köylüler üretime devam 
edip, etmemekte tereddüde düşmüşlerdir. Bu 
sebeple : 

1. Yetiştirdiğimiz bağlıca tanm ürünlerinde 
devalüasyon ve vergiler ile diğer mal fiyatla-
larma yapılan samların maliyetlere etkisinin, 

2. Tarım üreticisini yine başlıca ürünlerde 
maliyet ve satış fiyatlan arasında kendisine na
fakası için birim basma ne miktar gelir kaldı
ğının, 

3. Maliyet giderlerinin artıcı ve üreticinin 
satış fiyatlannm tatminkâr olmayışı karşısında 
tarım üretiminin istenen ölçüde gelişip, geliş
meyeceğinin, tespiti maksadı ile, Anayasamızın 
88 nci maddesi uyannca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Afyon K. 
Milletvekili 

Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — BiİPTİlerinize sunulur, önerge, 
Gündemdeki yerini alacaktır. 

29. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Parasının kıymetinin ayarlanması ile 
ilgili kararın resmen ilânından önce duyulması 
çeşitli yorum ve iddialara yol açmıştır. 

Kararın açıklanmasından önce paranın dış 
değerindeki düşme oranının dahi bâzı gazeteler
de yer almış, bulunması zaruri olan gizliliğin 
sağlanamadığını göstermektedir. 

Olayın içyüzünün ve bundan doğan haksız 
kazançlar konusunun Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca, bir Meclis Araştırması açılmasını 
saygiyle dilerim. 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, önerge 
Gündemdeki yerini alacaktır. 

30. — Sakarya Milletvekilleri Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt d%-^ 
stnda bulunan bir Ermeni vatandasın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

BAŞKAN — önergeyi Okutuyorum. 
23 . 9 .1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ermeni vatandaş Mıgırdıç Şeliefyan'ın yurt 
dışına kaçtığı kesin ortaya çıkmış bulunuyor. 

Mıgırdıç Şeliefyan'ın Sayın Barbakan Süley
man Demirel ile yakın dostlukları olduğu basın
da defalarca yazılmıştır ve yazılmaktadır. 

Mıgırdıç Şellefyan, Türkiye'de önemli işler 
çevirmiştir. Bâzı ihaleler almıştır. Bankalardan 
milyonluk krediler çekmiştir, iç ve dış politika
da Türk Hükümeti ile ilgili bâzı konulara adı 
karışmıştır. Adalet Partisi ile çok yalan ilişki 
kurduğu söylenmektedir. Mıgırdıç Şeliefyan'ın 
adı etrafında karışık ithalât dalavereleri meyda
na çıkarılmıştır; 

Mıgırdıç Şellefyan son olarak da arkasında 
100 milyon lira borç bırakarak ve önemli mik
tarda da dolar kaçırarak yurt dışına çıkmıştır. 

Mıgırdıç Şeliefyan'ın yurt dışına kaçacağı 
esasen bilinmekte idi. Hazırlık yaptığı basında 
daha önce yazılmıştı. 

Buna rağmen Ermeni vatandaş Mıgırdıç Şel
lefyan ihaleler almış, itibar görmüş, desteklen

miş, hattâ devalüasyon kararını daha önceden 
öğrenmiştir. 

1966 yılında bir gazetede şu, türlü - çeşitli 
haber çıkmıştır : 

«Mıgır, Sayın Süleyman Demirel'in öylesine 
yakın bir dostu olmuştur ki, Ankara'ya indi mi, 
Esenboğa'dan doğruca Başvekilin evine gidebi
lir. Onunla ve ev halkı ile gerçekten samimî bir 
dostlukları vardır.» 

Bu dostluklarla ilgili bâzı basın organların
da, daha sonra da çeşitli haberler yayınlanmış
tır. 

Sayın Başbakana, Mıgırdıç Şellefyan ile ilgi
li, radyodan cevaplandırılmasını istediğimiz, 
telle bâzı sorular ilettik. Bu soruların cevaplan
dırılmadığını gördük. 

Oysa Mıgırdıç Şellefyan olayı bu bozuk dü
zenin tipik bir örneğidir. Kökleri Türldye'deki 
kapitalist, politik ve ekonomik dalaverelere ka
dar dayanmaktadır. 

Bugün yurt dışında bulunan Mıgırdıç Şelief
yan'ın bütün ilişkilerinin, iktidar başı ve ikti
dar çevreleri ile dostluklarının, borçlarının, ka
çırdıklarının, yaptığı işlerin ortaya çıkması ge
rekmektedir. 

Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bu ko
nuda bir Meclis araştırması yapılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Sakarya Milletvekili Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal B. Turgut Boztepe 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, önerge, 

gündemdeki yerini alacaktır. 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
porlömant erlerin çalışmalarını bir çalışma siste
mi ve düzeni içerisinde gerçekleştirmek için gere
ken hususların tesbit edilmesi maksadiyle bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Yeni Anayasamızın öngördüğü düzenin 

gerçekleşmesi için bugünkü T. B. M. M. çalışma
ları kâfi gelmemektedir. 

2. T. B. M. M, çalışma sistemi halkımızın 
çözüm bekliyen ekonomik, sosyal ve siyasal so
runlarının çözümlenebilmesi yönünden ihtiyaca 
cevap verecek nitelikte deiğldir. 

3. Millet Meclisi kendi çalışmalarını düzen-
liyecek olan bir yeni İçtüzüğe dahi halen sa
hip bulunmamaktadır. 
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4. Çok sayıda Parlâmento üyesi bir yandan 
yasama görevlerini üzerlerinde tanırlarken, di
ğer yandan bu görevlerinin yani sıra kendileri
ne şahsi çıkar ve kazanç sağlayan işlerle meş
gul olmakta, hattâ zaman, zaman bu nedenle 
parlamenterlik görevlerini şahsi çıkar ve ka
zançları yolunda vasıta olarak kullanmakta
dırlar. 

5. Başbakanın dahi türlü kredi yolsuzluk
larına adının karışmış olduğu iddiaları bütün 
kamu oyunun malûmudur. 

6. T. B. M. M. de çalışmak için ayrılan ve 
ancak saat 15,00 te başlıyan üç günlük çalışma 
günü, Meclis gündemindeki meseleleri hallet
mek için dahi kâfi gelmemektedir. 

7. Devlet memurları yılda bir ay tatil ya
parlarken parlamenterlere ayrılan yılda dört, 
beş aylık tatil müddeti çok fazladır. ^ 

8. Parlâmentoya yapılan masraflar, Parlâ
mentodan alman çalışma semeresi ile bağdaşma
maktadır. 

9. Parlâmentonun bugünkü çalışma sistemi 
ve düzeni kamu oyunu tatmin edici mahiyette 
değildir. 

10. Parlamenterler, Parlâmentonun bugün
kü çalışma düzeni ve sistemi yüzünden her tür
lü murakabe görevini tam ve zamanında yapma 
imkânından yoksundurlar. 

tşte yukardan beri ortaya koyduğumuz ne
denlerle, T. B. M. M. nin çalışmalarım, Anayasa
nın öngördüğü Anayasal düzenin biran önce ger
çekleşmesi paralelinde bir çalışma sistemi ve dü
zeni içerisine koymak için gereken hususların 
tesbit edilmesi yönünden, ve T. B. M. M. çalış
malarında görülen tüm aksaklıkların giderilme
si bakımından temel prensiplerin ortaya çıkarıl
ması yönünden T. B. M. M. hakkında Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını saygiyle arz ve teklif ederim. 

26 Eylül 1970 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Önerge, gündemdeki yerini alacaktır. 
BUÎİHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, Millet Meclisinin faaliyeti hakkın
da, bir milletvekilinin bir araştırma açılması is
teğine hakkı olmasa gerek. 

BAŞKAN — Müzakere sırasında bu gürüs-
lerinizi açıklar ve izah edersiniz. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Usul hakkımla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istiyenlere 
söz vereceğim. Bir usulsüzlük yaptıksa, oyları
nızla hallederiz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Usûl 
hakkında grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adma usul hakkında 
hangi konuda söz istiyorsunuz? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — önerge
nin, gündemdeki yerini alacağı hakkındaki 
Başkanlık görüşü usule aylarıdır. Bu bakımdan 
söz istiyorum. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Ben de grup adına istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yağcı, usul 
baklanda C. H. P. Grupu adma, buyurun. 

Sayın Mustafa Fevzi Güngör, size de grup 
adma söz vereceğim. 
* C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Ankara) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

M.ület Meclisinin denetleme görevini yapa
bilmesine; sözlü sorular, Meclis araştırmaları ve 
Meclitı soruşturmalarının da denetleme çerçe
vesi içerisinde süratle sonuçlandırılmasına im
kân verilmesi bakımından, grupu bulunan üç 
partinin grup başkanvekilleri tarafından veril
miş olan, Meclisitti çalışması süresini çoğaltan 
önerge görüşüldüğü sırada Sayın Kargılı'nın, 
Meclisim çalışmasının Meclis araştırmasınla ko
nu teşkil etmesi bakımından vermiş olduğu bu 
önergedeki konu görüşüldü, incelendi. 

Öyle zannediyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde, içinde bulunduğu Meclisi bu kadar 
kötü bâr duruma düşürmek ve milletvekili iti
barını bu kadar perişan hale düşürmek gayre
tinde bulunan bir milletvekiline bugüne kadar 
rastlanmış değildir, («brova» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; burası Türkiye Cum
huriyetinin Millet Meclisidir. Burada millet ya
rarına kanunlar yapılır. Burada millet yararı
na milletvekilleri denetim görevini yapmak üze
re gensorular verir, Meclis araştırmaları iuter, 
Meclis soruşturmaları âster, sözlü sorular ve
rebilir. Ancak, bir milletvekilinin gensoru gibi 
bir müesseseyi dahi bu kadar, sözlü sorunun 
mevzuunu teşkil etmiyecek konularla suiistimal 
etmesi de, öyle tahmili ediyorum ki, bugüne ka
dar görülmemiştir. («Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım; Sayın Kargılı vermiş 
olduğu önerge ile milletvekili sıfatiyle Millet 
Meclisinin çalışma şeklinin bir araştırmaya ko
nu olmasını istemektedir. 

Kendisinin de içinde bulunduğu 450 kişilik 
Millet Mertlisinin çalışma tarzını araştırma ko
nusu yapmaya, bir milletvekilinin hakkı olma
dığı kanaatindeyiz. Millet Meclisinin çalışma 

'tarzı Anayasanın hükümleri ve ışığı altında iç
tüzük hükümleri ile testoit edilmiştir. İçtüzük 
hükümleri Meclisin çalışma şeklini göstermek
tedir. 1961 Anayasasının icabı olan bâzı hüküm
lerin, eskiden mevcut ve bugün halen tatibik 
edilmekte olan içtüzükte yer almamış olması 
halfpde Millet Meclisimiz elbette ki yeni içtü
zük üzerindeki çalışmalarını hızlandıracak ve 
bâzı noksanlıkları da giderecektir. 

Başkanlık Divanının, Meclis araştırmasına 
konu olması imkânı olmıyan bir önerge hak
kında, «Gündemde yerini alacaktır» şeklinde 
vermiş olduğu karar bu bakımdan kanaatimiz
ce yerinde değildir. Bu durumun düzeltilmes'tiıi 
Başkanlıktan ve oya koyduğu takdirde Yüce 
MeclJiten rica ederiz. 

Saygılar sunarım, efendim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Mus
tafa Fevzi Güngör, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA FEVZİ 
GÜNGÖR (istanbul) — Muhterem Başkan, muh
terem üyeler; 

Kargıb. mı, Kangalı mı bilmiyorum, vermiş 
olduğu takdirle Anayasa ve İçtüzük hükümleri
ne uyarak Meclis araştırması açılmasını iste
mektedir. Denetleme yolunda vermiş olduğu 
önergesiyle, ne tüzük, ne Anayasa hükümlerine 
ve ne de teamüle uymıyan şekilde bir Meclis 
çalışması istemektedir. Halbuki bundan evvel 
üç siyasi parti grupunun temsilcileri tarafından 
verilen bir takrirle Meclisin ne şekilde çalışaca
ğı karar altına alınmıştı. 

Meclis araştırmasını istediği takririnde, par-
lömanterlerin haysiyet ve şerefine, Parlâmento
muzun haysiyet ve şerefine gölge düşürecek şe
kilde bahsetmektedir. Parlömanterlerin Parlâ
mento çalışmaları yanında kendi çıkarlarını te
mim jnaksadiyle çalıştıklarını da bu kürsüden 
ifade etmiştir, muhterem arkadaşlarım, kendi-
sini şiddetle protesto ediyoruz .Bu şekilde Parlâ
mentoya gölge düşürmek istiyenlerin ve bu şe-
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kilde isim vermeden bütün parlömanterleri töh
met altında birakan bu şahsın dilimi, her zaman 
söylediğim gibi, keseriz, muhterem arkadaşla
rım, ama makasla, bıçakla değil, her zaman söy
lediğim gibi, hukukan keseriz. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Grup olarak bu takririn gündemdeki yeriırj 
almasına karşıyız. IVjuhterem arkadaşlarımıza 
arz ediyorum ve'burada bu şekilde Parlâmento 
dışında kendi çıkarlarımı, menfaatlerini koru
ma!;: üzere çalışan milletvekilleri varsa, açıkla
sınlar, bunu açıklamalarını bekliyoruz. Açıkla
mazlarsa müfteridirler ve bu arkadaşımız dil 
uzattığı için, efkârı umumiye önünde Parlâmen
toya gölge düşürdüğü için kendisini müfteri üân 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu buradan açık
l a r l a r biz de bilelim, ama Türk milleti de bil
sin. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ceza 
verJl'in, cesa... 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Usul 
haluk1 ndp, söz intiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyenler lehinde mi ko-
şacıaküar «fendim? 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde bitti efendim, ilki 
Mşi konıufbu. Grup adına C. H. P, yetkilisi ve 
A. P. yetkilisi, Başkanlığın yapmış olduğu bir 
U'sulî muamelemin (aleyhimde siöz istediler, ver
dim. Bu malûm. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Baışlkaın, ilki grup yöneticilerini teımsilen 
görüşen arkadaşların görüşmelerinden sonra 
Başkanlık Divanının lipsıiız, sapsız bir önergeyi 
okutmakla yaptığı usulsüzlükte bir ittifak var. 
Eğer Başkanlık:, önergenin gündemindeki ye-
nind; lalmamıası ıkaırarımıda ise görüşmek istemti-
yoruim, lamıa hayır, gündemdeki yerini alacak
tır, sırası geldiğinde o önerge üzerinde görüşü
lecek, reddedeceksiniz, kararanda ise Başkanı-
ıhlk Divanı, bu ikalarının yetersiz, yersiz ve 
Meclis içtüzüğüne aykırı olduğu hususunda 
görüşlerimi iarz elbmek fırsatının verilmesiınli 
larz ve istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Simidi, müsaade ederseniz, gö
rüşümüzü de açıklıyaoağız, ondan sonra grup
lar arasındaki görüşler belli oldu, biliyoruz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Anayasa
nın 88 nci maddeısıimin ikinci fıkrasında : «Mec
lis araştırması, belli bir konuda bilgi edindl-
mıek için yapılan incelemeden ibarettir.» şek
linde bir hüküm vardır. Teknik elemanlar, 
Başkanlık Divanı bu madde gereğince ve tea
mül gereğince ve Meclis çalışmaları hakkımda
ki soruların yömıefailmıesi, bir Meclis Başkanı
nın sorulan suallere cevap vermesi ve bu se
beple Anayasanın 88 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının bu hükmü muvacehesinde böyle bir 
önergemin kabulü Başkanlığımızca düşünül-
ımüş'tür ve bu ömeırge eğer usulsüz yazılmış ise, 
eğer bu önerge içerisinde milletvekillerini rem
elde eden kıısımlar var ise, biiz bunları iade 
ederiz, o başka, ama Meclis 'çalışmaları hak
kında bir Meclis araştırması açılamaz şeklin
de bir karar alırsanız ve bu bir teamül olur 
ise, bundan sorara halMı çalîişmıalamımız için. nıa-
sıl bu işin altından çıkarız. (Gürültüler) Mü
saade buyurun; belki, bu önerge usulsüz olabi
lir... 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, içtüzükte sarih bir hüküm vardır... 

IBAŞKAN — Müsaade buyurursanız, teklif 
gelsin, bu teklif üzerinde görüşme açacağım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kam, İçtüzük hükmü var, müsaade edersemi/z 
grup adma Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Görüşme açıyorum, görüşmeye 
devam ediyoruz. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — O hal
de söz istiyorum, beni de yazın. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Ahmet Şe
ner, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — ıSayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Parlâmentoda, hepimizin malûmudur, Ana
yasaya uygun olarak, içtüzüğümüze sadık ka
larak ve bu Parlâmemtonum teamüllerine de uy
gun olmak üzere bir müzakere yapılır. Sayın 
milletvekilleri ve senatörlerin dahi elbette de
netimi altında bulunan Parlâmento ve Türki
ye'nin bütün icra organları vardır, ama bun
ların demetimi, usulüme göre, Anayasa ve iç

tüzük hükümlerime göre yapılır. Bunun dışın
da bir teamülüm kabul edilmesi mümkün değil
dir. 

Sayın arkadaşımızın vermiş olduğu önerge 
evvelâ Başkanlık Divanınca tetkike tabi tutu
lur. Belki ıo arkadaşımızın veya bir başkasının, 
hissi davranarak, kızarak tecavüz etmek iste
diği bir grup veya bir kişi bulunıatoiliır, ama 
sayın Başkanlığı biz orada büyük yetkilerle 
teçhiz etmişiz, haltta Anayasamın 84 ncü mad-
desimim sarahati karşısında Başkan ve Başkam-
velkilleri Meclis müzakerelerime katılmazlar, 
demişiz. Neden? Çünkü tamamen bitaraf hare
ket etmeleri için. 

Sayın Başkanlık Divanının bu konuda, ken
dilerinden özür dileyerek söylüyorum, hatası 
vardır, önergeyi evvelâ tetkik etmeleri lâzım
dır, tetkik ettikten sonra icabeden bir vazı 
ile durumu kendisine tebliğ eder ve önergele
rinin okutulmıyacağının sebeplerini arz eder. 
Anayasa ve İçtüzüğe göre de bunu buraya 
getirmezlerdi ve böyle bir çelişkiye düşmez
lerdi. 

Şimdi, içtüzüğün yirmiikinci babı «Meclisin 
dahilî hizmetleri» ni söyler ve ondan sonra 
222 nci madde : «icra hususlarına dair Heyeti 
Umumiyeye mebuslar tarafından temenni tak
rirleri verilemez. 

Şimdi, bu arkadaşımız icra organlarına de
ğil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin icraa
tına aidolaıı bir önerge veriyor. Bu arkadaşı
mız neyi denetliyecek? Ben onu denetlemi
yorum, kendisi biraz önce burada neler söy
ledi... Evet; o arkadaşımızı biz denetledik ve 
partiden de ihracettik. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Ama, ben bu gibi bir polemiğe girmiyorum. 
istirham ediyorum, milletvekili olarak vazife
sini tam anlamiyle yerine getirmelidir. Millet
vekili her yerde layusel değildir. Milletvekili 
teşriî masuniyetini korurken evvelâ vatanda
sın onun üzerinde aradığı vasıfları muhafaza 
etmelidir. Milletvekilliğini burada münakaşa 
konusu yapmaktansa, Başkanlık Divanı var
dır, Başkanla şifahi olarak konuşulabilir, 
İdare Amirleriyle konuşulabilir, mesele biraz 
olsun halledilebilir. Bunları yapmak isteyip 
teşebbüse geçtiğinde her hangi bir reaksiyonla 
mı karşılaştı da böyle bir önergeyi veriyor? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin har tarafı 
açık, kapalı gizli bir tarafımız yok ki, her
kes bizi dinliyor. 

Parlâmento burada o kadar iyi düşünmüş 
ki; memurlarının icraatının önüne bir set çek. 
mistir. Ne yapmıştır? Siyasilerle, memurları 
karşı karşıya getirmemek için içimizden Baş
kan seçtik, Başkanvekilleri seçtik, İdare Âmir
leri seçtik. Burada bulunan bir müdürlük, 
dışarıdaki her hangi bir umum müdürlüce 
benzemez. Burada bulunan bir sekreter, dışa
rıdaki sekretere benzemez. Buradaki memuri
yet; elbetteki bir müsteşarlığın emrindeki veya 
bir umum müdürlükteki memuriyete ben
zemez. Biz bunların Palömanterlerle temas 
etmelerini önlemek için araya bir paravana 
koymak gayesiyle idare Amirlikleri ihdas et
tik. Bir milletvekilinin şikâyeti varsa yapa
cağı iş; İdare Amirliğine müracaat etmektir. 
O idare Âmiri konuyu Başkanlık Divanına ge
tirir, mesele Başkanlık Divanında müzakere 
edilir; neticede içtüzüğe uygun olarak, yet
kilerini kullanarak Başkanlık Divanı konuyu 
icabederse gizli celse ihdas ederek burada ko
nuşulmasını temin maksadiyle yüksek huzur
larınıza takdim eder. 

Şimdi, Sayın Başkan bunu tetkik etme
mişler, istirham ediyorum, kendisine saygım 
vardır; ama Başkanlık Divanı olarak bunun 
tetkik edilmesi lâzımgelmekte idi. Ama, Baş
kanlık Divanı bunu tetkik etmemiş ve «gün
demdeki yerini alacaktır» deıniş... Alamaz 
sayın arkadaşlarım. Bu önerge gündemdeki" 
yerini alamaz, bu önerge tetkike muhtaçtır. 
Ayrıca Başkanlık Divanının, Sayın Başkanın 
tetkikinden geçtikten sonra; lâzımgeliyorsa 
tashih eder, başka türlü verir... O ayrı. Ama, . 
bu önerge muamleleye konulamaz. 

'Saygılarımı sunarım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Grup adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

CELÂL KARGILI (içel) — önergemi izah 
için* z istiyorum. 

BAŞKAN — Bu önerge izah edilir mi, efen
dim, öyle şey olur mu? önergenin müzake
resinde değiliz ki, izah sadedinde söz istiyor
sunuz. 

Sayın İhsan Ataöv... 
BURHANETTIN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, sırayla değil mi, evvelâ ben söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Beyefendi; grup adına söz 
istiyorlar, dolayısiyle öncelikleri vardır. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bir 
grup adına on kişi konuşmaz ki, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN —Ne yapabilirim beyefendi. Grup 
adına söz istiyenlerin tercih edilme hakkı var
dır. 

SALİH YILDIZ (Van) — Saym Başkan, 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, kaydediyorum. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın ihsan 

Ataöv, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An

talya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Meclisimizdeki grupların Divana verilmiş olan 
bir önerge üzerinde büyük çapta hassasiyet gös
terdikleri ilk defa vukubulmaktadır. Şimdiye 
kadar Meclis Başkanlığına böyle seviyesiz bir 
önerge verilmemiştir. 

CELÂL KARGILI (içel) — Bu kadar sevi
yeli bir önerge verilmemiştir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sus!. 

Arkadaşımızı, önerge sahibini üç - dört cel
sedir burada usuli veya usulsüz konuşurken 
dinliyoruz. Arkadaşımız; Türkiye Büyük Millet 
Meclisini, onun mânevi şahsiyetini, onun taşı
dığı ulvî değerleri, maalesef kendi şahsında he
nüz kabul edememiş. 

Arkadaşımız; Türkiye Büyük Millet Mecli
sini hâlâ Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin 
bahçesi sanıyor. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«bravo sesleri) Arkadaşımız, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini hâlâ geçen sene bâzı tabiî sena
törlerle beraber yüz metre ileride «oturma gre
viyle» tehdidettiği günlerde sanıyor. Arkadaşı
mız; Türkiye Büyük Millet Meclisinin mukad
des kürsüsünde elini pantolununun cebine soka
rak konuşmayı bir vasıf, bir meziyet sanıyor. 

CELÂL KARGILI (içel) — Yalan söylüyor
sun, sahtekâr adam. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Zabıtta var, 
biraz evvel aşağıdan ikaz ettim. «Elini cebin
den çek» diye söyledim, zabıtta var. 
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CELÂL KARGILI (içel) — Senin kim oldu
ğunu Türk Milleti çok iyi bilir. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyi
niz Sayın Kargılı. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu galiz küfür sarf ©den çocuğa söyleyin; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında 
onun gilbi çok sahtekârları okutarak terbiye et
mişizdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Ahmet Şener arka
daşımız gayet güzel bir noktaya temas etmiştir. 
Görülüyor ki; Türkiye Parlâmentosunda bâzı 
kişiler dışarda temasta bulunduğu bâzı insan
ların fikirlerini, kurulmuş robotlar gibi burada 
dile getirerek, bâzı çevrelerden aferin toplamak 
istiyorlar. Bu mealde daha kötü takrirler getir
mek istidat ve kabiliyetinde kişiler bulunduğu 
görülüyor. Bu bakımdan; Divan hassas olmalı
dır, gelen takrirleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değil, Türk vatandaşının haysiyetine 
böyle leke sürecek takrirleri Divanda okumalı
lar, ölçüp - biçmeliler, Yüce Meclisin huzuruna, 
Yüce Milletin huzuruna gelecek seviyede olmı-
yanları seviyeye davet etmelidirler. Şayet Yüce 
Başkanlığın seviyeye davet ettiği kişiler, tak
rirlerini o seviyeye getirmiyorlarsa, Meclisin 
mehabetini düşünmek mecburiyetinde olan Yü
ce Başkanlık, o takrirleri Yüce Heyete sunma-
malı, yalnız Yüce Heyete sunmamanın gerekçe
sini vermelidir. 

Şimdi ben Sayın Başkanımızdan şunu istir
ham ediyorum: Arkadaşımızın ef'ali ve hare
ketleri üç - dört celsedir bellidir ve görülmek
tedir. Parlâmento haysiyeti diye diye, Parlâ
mentoya hakaret etmektedir; parlömanterlere 
ders vereceğim sana sana, parlömanterin ne de
mek olduğunu bilmiyecek bâzı ef'allerde bulun
maktadır. Bu bakımdan; Celâl Kargılı'nın Yü
ce Meclise verdiği önergelerin kelimesinde üze
rinde durulmalıdır. Çünkü; bu önergeler ne 
memleketin menfaatine, ne Parlâmentonun 
menfaatine, ne de parlömanterin menfaatine
dir. Celâl Kargılı arkadaşımız; - maalesef şu 
çatı altında arkadaşımız - bu Parlâmento içeri
sinde bugüne kadar her hâdisede büyük müca
deleler veren grupların içerisinde bu kadar se
viye düşüklüğü göstermiyen hâdiseler arasında 
ilk defa görünüyor. 

Bu itibarla; Yüce Başkanlık - istirham edi
yorum - bu meseleyi Anayasanın milletvekiline 

verdiği hak olarak kabul etmesin. Anayasa mil
letvekiline, Parlâmento üyelerine hakaret hak
kı vermemiştir, milletvekiline vatandaşa haka
ret hakkı vermemiştir, milletvekillerine burada, 
bu kürsüde Türk halkına Parlâmentoyu şikâyet 
etme hakkı vermemiştir. Anayasanın verdiği 
haklar muayyendir, milletvekilinin yetki ve sa
lâhiyetleri muayyendir, milletvekilinin vazife 
şümulleri muayyendir. Bu şumül içerisinde ka-
lamıyacak üyeleri bu hudutların içerisine ge
tirmek Riyasetin vazifesidir. 

Bu takrir oylanamaz, bu takrir gündemdeki 
yerini alamaz, bu takrir seviyesiz olduğu gerek
çesiyle Divan tarafından geri alınacaktır, Di
van da müzakere edip seviyesiz bir takrir ve
ren insanı ahlâka, adaba, Parlâmento haysiyeti
ne davet edecektir; o davete icabet edip de o 
seviyeyi iktisabettikten sonra takrir verecek 
olursa onu muameleye koyacaktır. Divan evve
lâ kendi vazifesini yapmalı, bu meseleyi, bura
da bırakmalı, bu takriri Başkanlık Divanına gö
türmelidir. Ondan sonra üye şayet takririnde 
ısrar eder, seviyesine gelmeyi kabul etmezse, bu 
üye hakkında Parlâmentoya hakaret ettiği için 
muamele yapılmalıdır. Ben, Divanın bu takrir 
ürerinde alacağı karardan sonra bu sayın üye 
hakkında muamele yapılması için takrir verece
ğim. O takririmle beraber mütalâa edilmesini 
saygı ile arz ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Salih Yıldız buyurunuz.. 

G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan sayın milletvekilleri; 

Meclis çalışmalarının ve dolayısiyle üzerin
de titizlikle durduğumuz ve durmamız gereken 
bu rejimin, bu kürsüde itibardan düşürüldüğü
nün en büyük delili olan veyahut böyle bir 
gayret içinde bulunan bir önerge ve önerge sa
hibiyle karşıkarşıya bulunuyoruz. 

En büyük hastalığımız; Hükümeti denetle
me vazifesinin çok basit olaylara inhisar ettiril
mesidir. Bu Mecliste gerek gensoru, gerek .Mec
lis araştırması yoluyla o kadar basit meseleler
le karşıkarşıya kalıyoruz ki, bu yüzden çok cid
di meseleler de, bu ciddiyetten uzak meseleler 
yanında ciddiyetlerini kaybetmektedirler. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
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Bu önergenin diğer bir yönü de usule aykırı 
oluşudur sayın arkadaşlarım. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir kanadı olan Millet Mecli
si aleyhinde, bir milletvekilinin araştırma iste
mesi usule aykırıdır. Binaenaleyh, Sayın Başka
nın bunu gündeme alması da aykırıdır. Yarın 
her hangi bir milletvekili tamamen kanuna ay
kırı, ahlâka ve adaba aykırı bir önerge verebi
lir Bu önerge; hukuk prensiplerine, anakaide-
lerine aykırı olduğu için katiyen oylanamaz? 
katiyen gündeme alınamaz ve üzerinde hiçbir 
müzakere açılamaz. Bu önerge de o önergeler
den biridir. Eğer, arkadaşımız samimî ise, eğer 
hakikaten bu rejimin eksiksiz olarak çalışması
nı istiyorsa; bir içtüzük teklifi yapabilir. Bâzı 
parlömanterler hakkında bildikleri varsa onla
rın şahsına inhisar etmek üzere, gereken teklifi 
yapabilir; ama tamamen Parlâmentonun dışarı
ya karşı ispiyonculuk vazifesini üzerine alan 
bir zihniyetle hazırlanmış bir önergeyle karşı-
karşıya bulunuyoruz. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Hepimiz bu rejimin ve dolayısiyle Türk Mil
letinin mümessilleri olarak bu Yüce Meclisin 
itibarını korumaya mecburuz. Bu gibi önerge
lerle hiçbir mesele halledilnjez, bilâkis demin 
de arz ettiğim gibi en ciddî meseleleri dahi, 
ciddiyetsiz bir plâtforma getirmeye vesile olur. 

Benden evvel konuşan sayın arkadaşlarımın 
birçok yönleri ile meseleyi ele almış olmaların
dan dolayı maruzatımı burada kesiyorum ve ne
tice olarak talebim şudur: Bu önerge gündeme 
alınamaz ve dolayısiyle üzerinde müzakere açı
lamaz. Bu şekilde Sayın Başkanlığın durumu 
yeniden Heyeti Umumiyeye arz etmesini teklif 
ediyorum. 

Saygılarımla. (A. P. ve G. P. sıralarından 
alkışlar) 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan; 
önergemin gündeme alınması lehinde konuşaca
ğım, buna hakkım vardır. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; Ana
yasanın 88 nci maddesindeki Meclis araştırma
sı yeni bir müessesedir. Teamül, gelenek daha 
yerleşmemiştir. Başkanlık Divanı bu ikinci fık
raya dayanarak; «Her hangi bir mesele üzerin
de soruşturma yapılır» şeklinde mütalâa etmiş 
ve bugün bu önergeyi huzurunuzda okutmuş 
ve «sırası gündemde yerini alacaktır» şeklinde 
de beyanda bulunmuştur. 

Şimdi, görüşmeler yapıldı... 
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan; 

söz istiyorum. Niçin söz vermiyorsunuz? Aley
hinde kaç kişiye söz verdiniz, niçin bana gün
deme alınması lehinde söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, za
ten Meclisi karıştırdığınız yeter. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Karıştırmak de
ğil, lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin lehinde söz istiyorsu
nuz? 

CELÂL KARGILI (İçel) —• önergenin gün
deme alınması için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ben izah edeyim, konuşmamı 
bitireyim, ondan sonra sizi düşünelim. («Söz 
vermeyin» sesleri) 

Şimdi, bu meseleyi, yarın toplanacak olan 
Başkanlık Divanı toplantısına ben şahsan geti
receğim, Başkanınız olarak... 

BURHANETT1N ASUTAY (İzmir) — Bu 
görüşünüzün de hatalı olduğu hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Olur efendim, söz vereceğim. 
Bu meseleyi orada tekrar görüşme imkânı

nı bulacağız. Yani Meclis çalışması hakkında, 
bir Meclis araştırmasının olması mümkün mü, 
değil mi? Bu konu üzerinde tezekkür edeceğiz 
ve size bir sunuşla geleceğiz. O zaman, bunu 
reylerinizle halletme imkânına sahibolacağız. 
Eğer müsaade ederseniz bu meseleyi bu şekilde 
halledelim. 

Sayın Asutay, benim bu konuşmamın aley
hinde mi söz istiyorsunuz? 

BÜRHANETT1N ASUTAY (İzmir) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Başkanlık Divanının, önergeyi okutmasın

dan başlamak suretiyle, sonuna kadarM tüm 
tutumlarının yetersiz ve yerinde olmadığı husu
sunu ifade etmek üzere huzurunuzu işgal edi
yorum. 

İpe sapa gelmez bir önergeyi okutmak ha
talıdır. Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası, «Meclis araştırması, belli bir konuda 
bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret
tir» diyor. Celâl Kargılı arkadaşımız ne istiyor? 
Meclis çalışmalarını inceliyecek bir komisyo. 
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nun kurulmasını istiyor. Bunu kim inoeliyecekî 
Kime buyur diyor, kim yapacak bu işi? Bu 
Meclisin yerli ve yersiz haysiyetini rencide et
mek, parlömanterlerin haysiyetiyle oynamak 
âdet haline getirildi. Bu Yüce Meclise, bir mil
letvekili hakkında, bir Hükümet temsilcisi hak
kında, sair yöneticiler hakkında daima araştır
ma istenebilir. Vazifelerini suiistimal ettikleri 
iddiaları için de tahkikat istenilebilir. Memle
ketin şu veya bu bütünlüğünü bozan, haysiye
tiyle tüm hareketlerini zedeliyen meselelerde 
iştirakçi olanlar hakkında tahkikat araştırılmam 
istenebilir. Ama, 34 milyonu temsil eden Yüce 
Meclisin çalışmaları hakkında bir tahkikat ko
misyonu istemeye kimsenin hakkı yoktur. 

İçtüzük, Meclisin hangi şartlar içinde, hafta
nın hangi günlerinde ve hangi saatlerinde .çalı
şacağını, getirilen kanunların prosedürüne gö
re nerelerden geçeceğini tesbit etmiştir. Bir iç
tüzük tadili istenebilir, çalışmaların uzatılmadı 
istenebilir, haftanın 24 saatinde Meclisin çalış 
ması istenebilir; ama Meclisin çalışmalarım tâ
yin eden bir içtüzük varken, Meclisin çalışmala
rı hakkında bir araştırma komisyonunun kurul
ması istenemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
her zaman için haysiyetiyle, tüm vatanperverli-
ğiyle demokrasi yolundan bu memleketi ayırmak 
istiyen tüm. laıvvetin karşısında yekvücudolıı?. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar.) Meclisin çalışmalarını kimse çiğ-
niyemez, küçük düşüremez. 

Başkanlıktan rica ediyorum, Anayasanın 88 
nci maddesi, bu önergenin muameleye konması
na müsait bir hüküm getirmemektedir. Meclis 
İçtüzüğü böyle bir önergenin verilmesine dahi 
müsait değildir. Mevcut bir hükmü zedeliyen, 
Yüce Meclisin haysiyetini biraz daha küçük dü
şürerek çamura itmek istiyen bu önergeyi, 
Başkanlık Divanında müzakere etmeden evvel 
geriye almasını arz ve teklif ederim. Teşekkür 
ederim. (C. H. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadık Tekin 
Müf tüoğlu. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan; sıra bende efendim. Deminden beri ilk 
söz istiyenlerden birisiyim efendim. 

CELÂL KARGILl" (içel) — Sayın Başkan; 
neden bana söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. (Gürültü-
lcv) 

Buyurur. Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bir hususu ve bir müşahedemi büyük bir 
memnuniyetle zabıtlara tescil ettirmek istiyo
rum. O da şu : Farlîınıentomuzun bir sayın üye
si... («Ne sayın üyesi?» sesleri.) - Bu kürsünün 
mehabetine bu yakışacağı için bu şekilde bir 
ifade kullanıyor anı. - Meclis çalışmaları hakkın
da bir araştırma istiyor. Bunu isterken, Riya
set Divanına takdim etmiş bulunduğu önerge
sinde kullanmış olduğu üslûbun fevkalâde çir
kin olması muvacehesinde, parlömanter rejime 
inanan, onun ulviyetini ve büyüklüğünü kabul 
eden ve halen Meclisimizde mevcut bulunan üç 
parti adına bu kürsüde, bu önerge hakkında 
tel'in edici mahiyetteki beyanlar, hakikaten 
memnuniyet vericidir, hakikaten demokratik re
jime olan inanç bakımından kuvvet kaynağı ol
maktadır. Bunu bu şekilde tesbit ettikten son
ra, asıl konuya gelmek istiyorum. 

Gerçekte atalarımız gayet güzel buyurmuş
lardır : «Üslûbu beyan, ayniyle insandır.» de
mişlerdir. Onun için, o üslûp üzerinde fazla du
racak değilim. 

Aziz arkadaşlarım; konuyu soğukkanlı ve 
gayet iyi bir şekilde usuli yönden tetkik etme
ye mecburuz. Tabiî ki hislerimiz bize, verilmiş 
olan önergenin bırakınız gündemdeki yerini al
masını temine, okunmamasmı dahi emreder ma
hiyettedir. Ama bu, hissî bir düşüncedir. Biz 
meseleyi hisle değil, hukukla halletmeye mecbu
ruz. Hukukî durum nedir? 

Anayasamızın 88 nci maddesi ilk defa ola
rak bir Meclis araştırması müessesesini getir
miştir ve orada şu tabiri kullanır: «Muayyen 
bir konuda bilgi edinmek için, Meclis araştırma
sı istenebilir.» der. Ama, bugün okunan ve Yü
ce Heyetinizin büyük reaksiyoniyle karşılanan 
önerge, bir vakıa olarak ortaya şu durumu çı
karmıştır : Demek ki, Anayasanın 88 nci mad
desinde ifadesini bulan biraz önce söylediğim 
husus, bizatihi parlömanter rejimi tahrip silâhı 
olarak kullanılabilmektedir. Bir vasıta olarak 
bu kürsüden okunabilmektedir. Şu halde, bu 
tarz davranışlara, bu tarz suiistimallere mâni 
olabilmek, bu önergede olduğu gibi, bilfarz 
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Meclisin mehabetini ihlâl edecek elfazın, Riya
set Divanı kürsüsünde Sayın Kâtip arkadaşımı
zın ağziyle okunmasına mâni olabilmek için, 
verilen önergeler üzerinde Riyaset Divanının bir 
tetkik hakkının bulunması lüzumiyle karşı kar
şıya kalıyoruz. 

ORHAN VURAL (Ordu) — İçtüzükte var, 
93 ncü maddenin 2 nci fıkrası. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Bakınız ben size arz edeyim. 

içtüzükte ne gensoru için, ne genel görüşme 
için, ne Meclis arattırması için verilecek olan 
takrirlerde ne gibi hususların bulunması lâzım-
geldiği hususunda sarih hükümler yoktur. Bu, 
9 yıllık tatbikatta bir teamül halinde yerleşmiş
tir. Bu 9 yıllık tatbikatta gördüğümüz manza
ralardan, bilfarz bir başkasını müsaadenizle ben 
size arz edeyim. 

Aziz arkadaşlarım; gensoru önergesi diye 
burada Yassıada Mahkemesi kararları okun
muştur, okutulmuştur. Binaenaleyh, karşılaştı
ğımız durum şu: Verilecek önergelerde, arka
daşlarımızın bu önerge vesilesiyle gösterdik
leri haklı reaksiyonu bertaraf edebilmek için, 
Riycbst Divanına bir yetki verilmesi reyleri
nizle mümkündür. Nasıl mümkündür? (C. H. P. 
sıralarından «Olmaz öyle şey» sesleri) 

Tabu şimdi olmaz. (Gürültüler) Müsaade
nizle ben konuşmamı bitireyim 'arkadaşlarım, 
siz de görüşlerinizi ifade edersiniz. Şimdi... 
(Ö. H. P. ısınalarrındjan anlaşilmıyan müdahale
ler) 

BAŞKAN — Çoik rica ederim müdahale et
meyin, dinliyelim artı!k efendim. 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Müdahalenizle benim silsilemi bozamazsınız; 
ki... 

ORHAN VURAL (Ordu) — Öyle bir niye
timi:.?: yok Sayın Müftüoğlu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ha
tip konuşur, merci konuşur. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Davamla) 
— Zaten öyle bir niyetliniz var demiyorum 
muhterem arkadaşlarım. Öyl bir niyetiniz ol
duğundan söylemiyorum. 

Anayasa «Bir Meclis araştırması, muayyen 
bir konuda bilgi edinmek için..» der mi Der. 
(O. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Bu, şu takrirle suiistimal edilmiş midir? 
Edilmiştir, edilmiştir beyler... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Bu
nun gibileri tezciye edersin, ama bizden bunun 
için senet 'alamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Yılmlaz; müsaade buyu
run efendim. Hatip konuşsun, dinlensin efen
dim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Buna mâni olmak lâzım mıdır muhterem 
arkadaşlarım? Mâni olmıalk lâzımdır. Yolunu 
hep beraber bulalım, tesbit edelim. Şimdi, bu 
yol ne olabilir? Bu, bir tek konuya münhasır 
kalmamalıdır kanaatimce. 

Sayın Başkan larkadaflarımızın haklı reaksi
yonu karsımda söz verdiler, önce reaksiyon 
ne lidi? Reaksiyon şu: Sayın Başkan, bu takrir 
okunduktan sonra, «gündemdeki yerini bacak
tır» ifadesini kullandıkları anda, arkadaşları
mız, «Gündeme giremez, yerini alamaz» diye 
itirazda bulundular. Kendileriyle hisısî yönden 
beraberim, aynı kanaatteyim. Bunun üzerine, 
Saym Başkan bir uısül müzakeresi açtı. Ka-
natim odur. Ve arkadaşlarımıza söz verdi. Sa
yın Başjkan burada usul müzakeresi açtığıma 
göre, usul müzakeresi ancak İçtüzüğümüzün 
89 ncu maddesine göre olur. 89 ncu madde
ye göre de, «muayyen bir konu, usul meselesi 
haline getMlligi zamıan, leyhte aleyhte ikişer 
kişiye sö?i verilir, netice işara reyle Meclis ta
rafından halledilir» der. 

Şmdi burada, arkadaşlarımızın reaksiyonu 
üzerine, M reaksiyon, «Bu, gündemdeki yerini 
alamaz» seklin delki iddia idi. Bunun üzenine, 
y^nâ pil-n demdeki yerinii alabilin* mi, alamaz mı 
seklindeki bir usul müzakeresi acıldısına gö
re ve bit hususta müzakere edilir) su noktaya 
ereld'o^mijîe fföre. bunun neticesini S^vın Bas
ken. Muhterem Hevetin'izm isari. rey^eriyle hal
letmedi lâzımdır. Kanaatim budur. Saygıları
mı. sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Öyle şey mi 
olur? 

BAŞKAN — Müsade buyurun efendim. 
Muhterem m&lletveMlleri; şu anda önerge 

elimdedir, iyice tetkik ettim. Görüşmeleri din-
lediira... 

CELÂL KARGILI (tçel) — Sayın Başlkan... 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Kar-
gih. 

CELÂL KARGILI (içel) — Hakkımı savu
nuyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Başkanlık Divanı kanaatini söyleyecek. 

Şimdi, bu önergenin 4 ncü maddeısdnde, 
parlömanterlik görevimi şahsi çıkar ve kazanç
ları yoluna vasıta olarak kullanan milletve
killerinden bahsedilmektedir ve 8 nci, 9 ncu 
maddeler aynı mahiyettedir. 1 nci ve 2 nci 
maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi hak
kındadır. Usulümüzün 93 ncü maddesine göre 
bu hususları düzeltmek üzere takririnizi giri
vereceğim. Ondan sonra bu gibi önergelerin 
Başkanlık Divanında görüşülüp görüşülmeye
ceği hususunda karar vereceğiz. 

CELÂL KARGILI (İçel) — İçtüzüğü, Ana
yasayı ihlâl ediyorsunuz. Mecliste neden araş
tırma açılması lâzım, geldiği hususunu ispat ede
ceğim. Bu meseleyi bu şekilde kapatamazsınız, 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu mesele 
kananmıs delildir, önergenizi bâzı hususları 
tavzih etmeniz için gerivereceğim. Ondan son
ra bu mesele tekrar gelecektir, O zaman görü
şebilirsiniz. 

CELÂL KARGILI (îcel) — Sayın Başkan, 
bana söz hakkı tanıyacaksınız. 89 ncu maddeye 
göre *öx istiyorum. 

BAŞKAN — Bu meseleyi, usul meselesi şek
linde mü+alâA etmedik. 
Bu mesele Metiste... (GürüH""!*^... Müsaade 
buyurun efendim... Bu mesele. Mecliste: zuhur 
ede-" h" •*""•!?: ho/iiciPİov arkasında... 

CIRLAT, KARGILI (Irrt — Meseleyi bu şe
kilde kapatamazsınız. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Hiç kapatmayacağız sayın 
Kargılı, kapatmaya ihtiyacımız yok. 

CELÂL KARGILI (içel) — Bana söz hak
kı vereceksiniz, (gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
evvelâ ben anlatayım .Bu meseleyi biz usul 
meselesi yapmadık. Eğer usul meselesi olsa idi. 

CELÂL KARGILI (içel) — «Usul meselesi 
yapmadık» diyorsunuz. Neden müzakere mese
lesi yaptınız? Usul meselesi yaptınız da günde
me alınmasının aleyhinde sayısız kişilere söz 

verdiniz, içtüzüğe göre iki kişiye söz verile
bilir. Neden bana söz vermiyorsunuz? Lehinde 
olanlara neden söz vermiyorsunuz? içtüzüğe gö
re, 89 uncu maddeye göre söz istiyorum. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Onu izah ediyorum efendim... 
Usul meselesinin dışında müzakere yaptım. 89 
ncu maddeye göre size söz hakkı vermiyorum 
efendim. Veremem efendim. 

CELÂL KARGILI (içel) — Şahsıma teca
vüz vâki oldu. 95 e göre söz istiyorum. (Gürül
tüler.) 

İHSAN KABADA Yi (Konya) — Sayın 
Başkan, bu okumuş olduğunuz pasai Yüce Mec
lisin kalan itibarını da tıpkı molotof kokteyli 
ile uçurmak gibi acıdır. 

istirham ediyorum; bundan böyle bu Meclis
te va,zife görmek şahsan bana hicap verecek, 
üzüntü verecektir, ispat etsinler, ispat edemezse 
istifa etsinler. (A, P., C. H. P. sıralarından şid
detli gürültüler) 

CETÂL KARGILI (içel) — Söz hakin ta
nıyın, ispat edemezsem istifa edeceğim, ispat 
edemezsem istifa edeceğim. Anayasayı çiğni
yorsunuz, "bana sös hakkı tanımaya mecbursu
nuz, ispat edeceğim. Nasıl hakkını yersiniz bu 
milletin ? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, sizo ihtar cezası 
veriyorum, oturun yerinize. 

Diğer önergelerin okunmasına devam ediyo
ruz efendim. Bu is burada Mtmrtir. Öne^e, sa
hibine iade edilmiştir. 93 ncü maddedeki hususa 
uygun olarak düzeltilmesi bakımından iade edil
miştir. 

32. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, 
Türk parasının dış değerinin yeniden ve süratle 
düşmesini önlemek için alınması gereken tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/43) 

25 . 9 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk parasının kıymetinin % 66 oranında 
düşürülmesinden bu yana çok kısa bir zaman 
geçtiği halde, resmî kurun dışında yeni bir ka
raborsa döviz kuru teşekkül etmekte olduğu gö
rülmektedir. 
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Hükümetin ihracaat politikası, kanun dışı 
eğlence turizmi ithali yasaklanmış malların res
mî yollar dışında yurda ithali gibi sebepler, bu 
durumun başlıca âmilleri arasındadır. 

Türk parasının dış değerinin yeniden ve 
süratle düşmesini önlemek için alınması ge
rekli tedbirler hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl-
mesini arz ve teklif ederim. 

Dr. Vefa Tanır 
(Konya) 

G. P. Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündem
deki yerini alacaktır efendim. 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amaciyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırynası açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de mevcudolan aydın işsizliği ve 
topvekûn işsizlik buhranı Türk sosyal hayatını 
toptan sarsan bir unsurdur. 

Binlerce üniversiteli ve yüksek okul me
zunu tahsilleri süresince ayda sarf ettikleri pa
ralar karşılığında dahi bugün bir iş bulma im
kânından yoksundurlar. 

Türlü fakülte ve yüksek okullar Türkiye'de 
iş sahası olmıyan meslek dallarında her yıl yüz
lerce öğrenci mezun etmektedirler. 

Türkiye'de milyonlarca gizli ve açık işsiz 
her geceyi nasıl sabah ettiğini, her-sabahı na
sıl aksam ettiğini bilmez hale gelmiştir. 

Katlanılmıyacak hayat pahalılığı karşısın
da ezilen milyonlarca işsiz insan ne yapacağını 
bilmez haldedir. 

Milyonlarca çocuk, tahsil yapma olanakla
rından yoksunken, öğretmenler işportacılık, bo
yacılık, şoförlük, esnaflık v. s. Mbi meslekleri dı
şında işlerle uğraşmak mecburiyetinde kalmak
ta, binlerce öğretmen yurt dışma işçi olarak 
gitmekte, ya da onbinlerce öğretmen bu gidişe 
heveslenmektedir. 

Her yıl okullarından yeni mezun ve yeni 
mezun olacak olan binlerce veteriner, dişçi kim
yager, mühendis, mimar, öğretmen, hekim, ec
zacı, avukat işsiz kalmak korkusu ile kara ka

ra düşünür haldedirler. Çoğu zaman bunlar iş 
bulsalar dahi aldıkları aylıklar ancak, otur
dukları evin kirasını karşılıyacak seviyededir. 

Türkiye'den yapılan teknik eleman, vasıflı 
işçi ve yetişmiş beyin gücü ihracı Türk kalkın
ma hamlesini baltahyan çok büyük bir faktör
dür. 

Bir milyona yakın sıhhati sağlam, bileği kuv
vetli insan dış ülkelere gitmek için sıra bekler 
vaziyettedir. Oysa, Türkiye'nin yarısı kadar 
bir toprağa sahip Japonya bir adacık üzerinde 
Türkiye'nin üç misli insanı (95.000.000) müref
feh yaşatmaktadır. 

Topyekûn işsizlik ve aydın işsizliği Türki
ye'nin en büyük sorunlarındandır. 

Topyekûn işsizlik ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tesbit etmek ve bu büyük soruna bir 
çare getirmek bakımından Anayasanın 88 nci 
maddesi yeğ ince bir Meclis araştırması açıl
masını teklif ederim. 

Celâl Kargılı 
Bağımsız îçel Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündem
deki yerini alacaktır. 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

29 9 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde halk arasında, her isin rüşvetle 
ve adam kayırma yoluyla bitirildiğine, takibe-
dildiğine ve halledildiğine dair kesin bir inanç 
yer etmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenle vatandaşlar; rüşvet vermeden 
veya kendilerini kayıracak bir aracı bulma
dan hiçbir işlerinin halledilemiyeceğine inan
makta ve bu yüzden de hiçbir zaman kendi iş
lerini bizzat kendileri takibetme yolunu seç
memektedirler. 

Kamu oyunda yerleşmiş bu kanaat neticesi 
iledir ki, halk arasında (Türkiye'de paran ve 
arkan olduktan sonra bitirilemiyecek ve halle-
dilemiyecek hiçbir iş yoktur) sözü son yılların 
en çok kullanılan cümlesi haline gelmiştir. 
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Hattâ vatandaş hastaneye yatmak için, her 
hangi bir daireden bir evrakının numarasını 
veya neticesini öğrenmek için, yahutta çocu
ğunu okula kayıt ettirebilmek gibi en tabiî hak
larını dahi kullanırken bir aracıya ihtiyaç duy
maktadır. Bu yüzden her gün parlâmentonun 
kapılarında binlerce vatandaş saatlerce bekle
mektedir. 

Kamu oyunda yerleşmiş rüşvetle ve adam 
kayırma yoluyla iş bitirildiğine ait, işe giril
diğine ait, inancın nedenlerini tesbit etmek 
ve rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlen
mesi için alınacak tedbirleri ortaya çıkarmak 
bakımından Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasını teklif 
ederim, 

Bağımsız îçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündem
deki yerini alacaktır. 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklarından yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak, tedbirleri tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

1 . 10 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de tarıma elverişli arazilerimizin, 
özellikle Konya Ovası ile Güney - Doğu Ana
dolu Bölgesindeki geniş ovalık arazilerin, yer 
altı ve yerüstü su kaynaklarımızdan yararla
narak biran önce sulama imkânlarına kavuştu
rulması için, bulunacak çareleri ve alınacak 
tedbirleri tesbit etmek bakımından Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasını teklif ederim. 

Bağımsız içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündem
deki yerini alacaktır. 

36. —• îçel Milletvekili Celâl Kargıh'mn, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının irinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

119 müessese şeklinde görülen ve bugünkü 
değer rayiçle 160 milyar liralık millî varlığı, 
kapsıyan, kanrn iktisadi teşebbüslerimiz tam bir 
çıkmaz içerisindedir. 

Bünyesinde 300 binden fazla memur ve işçi 
barındıran bu kuruluşlarımız anakuruluş amaç
larından saptırılarak özel teşebbüse kaydırıl
mak istenmektedir. Bu nedenle ikinci Plân dö
neminin son üç yılında iki milyar sekizyüz mil
yon liralık bir aktarma özel sektöre kaydırılmış 
bulunmaktadır. 

Kamu İktisadi teşebbüslerimizin 1965 teki 
yatırım hızı % 25,7 iken bu rakam 1966 da 
% 26,3 olmuş. Fakat ondan sonraki yıllarda 
birden çok büyük ve hızlı düşüşler kaydetmiş
tir. Bu düşüş seviyesi 1967 de % 9,8 i 1968 de 
de % 9,6 yi bulmuştur. 

Tutarlı bir kamu iktisadi kuruluşları poli-
ti'kası izlenemediği için bu müesseselerin yıllık 
zararları yüz milyonları çok aşmaktadır. Örneğin 
^cn yıllarda, DDY rınm bir yıllık açığının 1 mil
yar sekseııdokuz milyon lirayı, Türkiye Kömür İş
letmeleri açığının 513 milyon lirayı, Şeker şir
ketlerinin açığının 522 milyon lirayı, Sümer-
bank'm açığının 146 milyon lirayı aştığı belir
tilmektedir. 

Yine aynı şekilde bu kuruluşların elinde ço
ğu zaman 6 milyar liraya yakın birikmiş malın 
kaldığı ve bunların elden çıkarılmasında güç
lükler çekildiği bilinen gerçeklerdendir. 

Kamu İktisadi kuruluşlarımızın içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini teabit edip bu ku
ruluşları zarardan kurtarmak, kârlı duruma ge
çirmek ve bu kuruluşları kuruluş hedefleri para
lellerinde geliştirmek ve inkişâf ettirmek için 
alınacak tedbirleri ortaya çıkarmak bakımından 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırması açılmasını teklif ederim. 

Bağımsız içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündem
deki yerini alacaktır. 

37. -— İçel Milletvekili Celâl Kargıh'mn, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde is
letilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak için 
alınması gerekli tedbirleri tesbitt etmek maksa-
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dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/48) 

Millet Meslisi Başkanlığına 

Madenlerimizin, özellikle boraks madenimi
zin, millî çıkarlarımız paralelinde işletilmesi ve 
değerlendirilmesini tesbit etmek bakımından 
alınacak tedbirlerin ortaya çıkarmak bakımın
dan bir Meclis araştırması açılmasını teklif ede
ri. 

Bağımsız İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündem
deki yerini alacaktır. 

38. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması 'için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tesbit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Modern Türk Müziği», «Arajman» yapıyo
ruz ve yaratıyoruz gerekçesiyle geleneksel ve 
kendine özgü bir biçimi olan millî müziğimizin 
son yıllarda kalitesiz ağız ve ellerde dejenere 
edilmiş bulunmaktadır. Halkın his ve duyguları
nı istismar eder şekilde ortalığı iyice sarmış olan 
bu müzik katliamına son verilmesi ve Türk mü
ziğinin yabancı etkilerden ve gerçek sanatçı 
olmıyanlarm hegemonyasından kurtarılarak, 
asıl hüviyetinde gelişmesini ve tekâmül etmesini 
sağlamak şarttır. 

«Müzik yapıyoruz» teraneleriyle sorumsuzca 
ve pervasızca halkımızın sırtından milyonlar 
vuran müzik bezirganlarına «dur» demenin za
manı gelmiştir. 

Sadece para kazanmak hevesiyle, ne idüğü 
belirsiz sözler söyleyip davranış ve acayiplikler 
yaparak Türk müziğini yok etme pahasına gi
rişilen bu hareketler aslında geleneksel örf ve 
âdetlerimizi sarsmakta, müziğimizi dejenere et
mekte ve millî gururumuzu da zedeleyici mahi
yet taşımaktadır. 

Asıl Türk müziğinin, içine düşürüldüğü bu
günkü durumdan kurtarılması için alınması lâ
zımgelen tedbir ve çarelerin tesbit edilebilmesi 

I amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Türk müziğinin bugünkü durumdan kurtarılma
sı hakkında Meclis araştırması açılmasın:», tek
li ederim. 

Bağımsız içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

! BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündem
deki yerini alacaktır. 

39. —• İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın, üre
ticinin mahsulünü değer •pahasına satabilmesi, 
halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını gerçek 
fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini .temin 
maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurulması ve 
gelişmesini sağlıya cak tedbirlerin neler oldu
ğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88inci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi. (10/50) 

23 . 10 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Üreticinin, mahsulünü değer fiyatına sata
bilmesi; halkın ve köylünün, zaruri ihtiyaçla
rını gerçek fiyatlar üzerinden satınalabilmesi 
için, Türkiye'de hızla kooperatifçiliğe gidilmesi 
şarttır. Ayrıca kurulacak olan bu kooperatif

lerin teşvik edilmesi için de, Devletin, bir «Koo
peratifler Bankası» kurması artık zaruret ha
line gelmiştir. 

Bugün, dünyanın çok sayıda ülkesi koope
ratifleşme yolunda ileri adımlar atarken, Tür
kiye'nin kalkınmasında en büyük etkenlerden 
biri olacak olan kooperatifleşmeye gereken il
ginin gösterilmemesi ve kooperatifçiliğin ger
çek mânada teşvik görmemesi, kalkınmamıza 
engel teşkil eden başlıca unsurlardadndır. Dün
yanın en modern ülkelerinden biri durumunda 
bulunan Holânda dahi, gelişmesinin büyük bir 
kısmını kooperatifçiliğe borçludur. Keza, Al
manya ve Fransa gibi ülkelerde de durum ay
nıdır. Oysa, Türkiye'de kooperatifçilik tam bir 
sorumsuzluk ve kontrolsüzlük içerisinde bulun
makta ve halkçı bir düzeyde gelişme göstereme
mektedir. 

Halkımızın aracılar vasıtasiyle sömürülme
sine mâni olacak şekilde, halka dönük ve 
halkçı bir kooperatifçiliğin Türkiye'de hızla 
kurulması, gelişmesi ve yerleşmesi için alınacak 
tedbir ve bulunacak çarelerin meydana çıka-
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rılmaJsı amaciyle Anayasa'nm 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını tek
lif ederim. 

Celâl Kargılı 
Bağımsız içel Milletvekili 

(BAŞKAN 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunulur. Gereği 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tat
bik edilmekte olan orman politikacının olumlu 
neticeelr vermediği iddiasiyle/ yeniden orman
ların korunması için alınması gerekli tedbir ve 
çarelerin neler olduğunu tesbit etmek maksa-
diyle . Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/51) 

23 . 10 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar tatbik edilen Orman Politi
kasının olumlu neticeler vermediği görülmüş
tür. Halen, milyonlarca dönüm orman arazisi 
(bakımsızlık, hasar ve lüzumsuz müdahaleler 
s?ebe!biyle ormansızlaşmıştır. Her yıl yüzbinler-
ce ton orman mahsulü, hatalı müdahaleler do-
layısiyle harabiolmakta, binlerce hektar orman, 
yangınlar dolayısiyle tahribata uğramakta, 
yok olmaktadır. 

Yürürlükteki Orman Kanunu, çalılık arazi
leri dahi orman kabul etmektedir. Bu yüzden 
de milyonlarca dönüm arazi bakımsız, verimsiz 
ve de boış vaziyette bırakılmakta ve yasak böl
geler halinde tutularak vatandaşın yararından 
da uzak kalmaktadır. Oysa, bu arazilerin bü
yük kısmı meyvecilik, sebzecilik yapmaya en 
elverişli arazilerdir. 

Devletin, Orman işletmelerinden elde ettiği 
yıllık gelir, dönüm başına ortalama 1 ilâ 5 lira 
arasında değişmektedir. Oysa, orman arazisi 
ısayılan bu boş araziler, kültür arazisi haline 
getirilerek meyve veya sebze ekim sahaları ha
line sokulan, vatandaşın, buraya vergi yoluyla 
ödiyeceği meblâğ bu gelirden çok daha yüksek 
olacaktır. 

Bugün için, sayısı çok az miktarda aracı ve 
müteaJhhit, orman ürünlerinden yılda milyon
lar kazanırken, bunun yanında Devletin or
man yönlünden geliri çok düşük bir seviyeyi 
ıtakibetmektedir. 

Ortaya atılan iddialara göre, bugünkü or
man politikası ile, Türkiye 12 yıl sonra ağaç

sız kalacaktır. Yukardaki nedenlerle en kısa 
zamanda yeni bir orman politikasının Türkiye'
de taltlbik edilmesi için bulunacak çare ve alına
cak tedbirlerin tesbit edilmesi için, Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırma
cı açılmasını teklif ederim. 

Celâl Kargılı 
Bağımsız içel Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği 
yapılacaktır. 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ba-
hkçıl/ığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

23 . 10 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

üç tarafı denizlerle çevrili ve su kaynak
ları zengin bir ülke olmamıza rağmen, su ürünle
rinden lâyıkıyla yararlanamadığımız bir gerçek
tir. özellikle balıkçılığımız sorumsuz bir düzenle 
yürütülmekte olduğundan, son yıllarda pek çok 
türün nesli tükenmiş, tükenmesine ramak ka
lanların da fiyatları akıl almıyacaik ölçülerde 
yükselmiştir. 

Bu konuda, memleketimizden dahla kıt im
kânları olduğu halde pekçok ülke, bizden kat-
bekat ileri durumda olup, 'her geçen gün daha 
da ilerlemekte ve su ürünleri ihraciyle ülkele
rine büyük çapta döviz temin etmektedirler. 

Bizde ise, ihracat bir tarafa, üstelik son yıl
larda halkımız, balık fiyatlarının çok yüksek 
olmasından dolayı et gibi, (bu yararlı gıdadan 
da istifade edemez hale gelmiştir. 

Balıkçılığımız ve diğer ısu ürünlerimizin de
ğerlendirilmesi, korunması ye çoğaltılması için 
alınacak tedbirlerin tesbit (edilebilmesi yönün
den bu konuda Anayasanın 88 nci maddeısi ge
reğince Meclis Araştırması açılmasını teklif ede
rim. 

Bağımsız içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunulur, gereği 
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42. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin sosyal ve 
ekonomik sorunlarını tesbit etmek, bunların 
düzeltilmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu 
Vatandaşlarımızın tasarruflarını, millî çıkarları
mız paralelinde verimli ve yararlı yatınmlara 
aktarmak için alınacak tedbirlerin meydana 
çıkarılması yönünden Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını 
öneririm. 

Bağımsız içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği 
yapılacaktır. 

43. •— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın tüm 
el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlendiril
mesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri tes
bit etmeli üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/54) 

26 . 10 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tüm el sanatlarımızın, özellikle halıcılık ve 
çiniciliğimizin, inkişaf etmesi, geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi için bulunacak çare ve alına
cak tedbirlerin meydana çıkarılması yönünden 
Anayasa'nm 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırması açılmasını teklif ederim. 

Bağımsız içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği ya
pılacaktır. 

CELÂL KARGILI (içel) — Ne demek «Ge
reği yapılacaktır»? 

BAŞKAN — Gereği ne ise odur efendim. 
Usulî muamele ne ise, o yapılacaktır. 

CELÂL KARGILI (İçel) — «Gündemdeki 
yerini alacaktır» denilmelidir. 

BAŞKAN .— Gereği yapılacaktır. Usulî tea
mül odur, o mahiyettedir. Gereği yapılacaktır. 
Gereği ne ise, o yapılacaktır. 

CELÂL KARGILI (içel) — Hayır içtüzüğe 
göre, «Gündemdeki yerini alacaktır» denilmeli
dir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Usulî muamele ne ise o yapıla
caktır. 

CELÂL KARGILI (içel) — Tabiî, gereği bi
raz evvelki yapılanlar gibi yapılacaktır. (A. P. 
sıralarından «Fazla konuştun» sesleri) 

BAŞKAN — Evet devam ediyoruz. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

NEVZAT GÜNGÖR (Ağrı) — Evvelâ Meclis 
Başkanlığına nasıl hitap «diteceğini öğrensin. 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis •araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

26 . 10 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Dilinin zenginleştirilmesi, yabancı keli
melerden arınması ve Türkçe konuşamıyaın mil
yonlarca vatandaşımızın en kusa zamanda Türk
çe konuşmayı öğretmek için bulunacak çare ve 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amacı ile, Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasını teklif ederim . 

Celâl Kargılı 
Bağımsız içel Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize isunulur, gereği 
yapılacaktır. 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, hay
vansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve korun
ması için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/56) 

28 . 10 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi 
ve korunması için bulunacak tedbir ve çareleri 
tesbit etmek acacıyla Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
teklif ederim. 

Celâl Kargılı 
Bağımsız içel Milletvekili 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği ya
pılacaktır. 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılinııı. mil
lî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şekilde 
desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korunması yö
nünden alınması gereken tedbirleri tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/57) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilim, fikir, edebiyat, sam'at ve spor dalların
da millî değer ve kabiliyetlerimizin kendi branş
larında tekâmül edebilmeleri ve daha iyi ko
şullar içerisinde çalışma imkânlarına kavuşa
bilmeleri için teşvik edilmeleri, desteklenmeleri 
ve korunmaları şarttır. 

Bu konuda, bugüne kadar ciddî tedbirlerin 
alınmaması yüzünden Türkiye'de her sahada çok 
sayıda millî kabiliyet ve değerlerimiz açlıktan 
verem olmak, şerefleriyle kâbilî telif olmıyan 
yollara sapmak veya imkânsızlıklar dolayısiyle 
kendilerini eritip tüketmek durumlarıyla karşı 
karşıya gelmişlerdir. 

Bu nedenlerle, millî kabiliyet ve değerlerimi
zin en iyi bir şekilde desteklenmesi, teşvik edil
mesi ve korunması yönünden alınması gereken 
tedbirlerin tesbit edilmesi amacıyla, bu konuda, 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını teklif ederim. 

Celâl Kargılı 
Bağımsız içel Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği 
yapılacaktır. 

47. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ* 
lu'nun, Türkiye'de millî liir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek aynacıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Taşıt Sanayii sahasında iküçük cesamette sa
yılan 13 ü bulan montaj firması mevcuttur. Bu 
'durum ise, bu firmaların, yüksek maliyetlerle 
çalışmasına ve kaynak İsrafına sebebolmaktadır. 
Zira, mamullerin fiyatlarının yüksek oluşunun 
en büyük 'sebeblerinden birisi, firmaların küçük 
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cesamette olması ve optimal seviyede üretime 
geçemeımelerindemdir. Küçük tesislerle verimli 
üretim sağlanamaz. 

Nitekim devalüasyondan önce Avrupa pa
zarlarında 36 000 Tl. ma satılan aynı kamyon 
Türkiye'de montaj firmalarınca 100 000 Tl. na 
satıcı ajanlara verilmekte ve ajanlarda 135 000 
Tl. na satmakta idiler. iŞimdi ise, aynı kamyon, 
en az 140 000 Tl. na Satıcı firmalara verilecek 
ve onlar da yine em azımdan 170 000 Tl. na sa
tacaklardır. Bir de buna, Finansman Kanunu 
icabı Satımalış Vergisini ilâve edecek olursak, 
alıcıya bir kamyom 200 000 Tl. gibi bir meblâ
ğa mal olacaktır. 

'Memleketimizde, hakiki bir otomlotiv sanayii
nin gerçekleşebilmesi «motor ve aktarıma» or
ganları sanayiinin biran önce kurulmasına bağ
lıdır. Aksi takdirde otomotiv Isanayii olarak ad
landırdığımız, montaj firmaları, ,iithalâta daya
lı, iğreti teşekküller olarak faaliyetlerime de
vam edecekler ve Iher seme açık verem dış tica
retimizin daha fazıla açık vermesine selbebola-
caklardır. Esas itibariyle ekseriyeti yabancı 
sermayeye dayamam monltaj firmaları, birtakım 
vergileri her seferinde bahane ittihaz ederek, 
bir türlü «motor Ve aktarma» organları fabri
kası inşaatına başlamamaktadırlar. Yabancı 
sermayeye dayalı bir motor sanayiinin Türkiye'
de kurulamıyacağı son olarak Perkins motor 
şirketi ile Türkiye'de bir motor fabrikası kurul
ması hususundaki anlaşmanın şirket tarafından 
feshi ile iyice anlaşılmıştır. Bütün bu teşebbüs
ler, A. P. iktidarımın yabancı sermayeye daya
nılarak memleketimizin hakiki olarak sanayileş-
tirilebileceği felsefesini iflâs ettiğinin açık ve 
seçik delilleridir. 

Bu itibarla, memleketimizin hakilki olarak 
sanayileşelbilmesi için, yurdumuzda millî bir 
«motor ve aktarma» sanayiinin kurulması el
zem olmaktadır. Bu kurulacak millî ımötor sa
nayiinin temel sanayii İde meımJleketim'izde mev
cuttur. Zira, bir Devlet kuruluşu olan Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumumda traktör motor 
bloku, em hassas toleranslarla motor zaman dişli
leri ve silindir bloku ile kapağı dökümleri imâl 
edilmekte olduğu gibi, bu mamuller bugün mem
leketimizdeki montaj firmalarınca kullanılmak
tadır. Hal böyle olduğuna göre; bu miîılî sana
yii müessesemizin geliştirilmesi ile millî hakiki 
bir motor ve aktarma samayiimim, memleketimiz-
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de kurulması imkân dahiline girmiş olacaktır. 
Eğer, memleketimizde hakiki bir otomotiv sa
nayinin kurulmasını istiyorsak, «urtık, bu konu
da, açık ve seçik, olarak bir tutum içerisinde 
bulunmamız gerekmektedir. 

CBu nedenlerle, yurdumuzda millî bir motor 
ve aktarma sanayii kurulmasının prensip ve 
şartlarının tesbiti hususunda, Anayasamızın 
88/2 mci maddesi gereğince Meclis araştırması 
açılmasını arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Ali Rıza Güllü 
Adana Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize , sunulur, gereği 
yapılacaktır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bir önergem var, lütfen okunsun. 

ALİ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan,, usul bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul bakımından öz mü itsi-
yorsunuz? 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Yenirinzden ifade buyurun. 
Hangi hususta usulsüz muamele yaptık ise, 
onu yerinizden ifade ediniz de anlıyalım. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Kâ
tip üyeler tarafından Meclise arz edilen hu
suslar üzerinde görüşeceğim. Müsaade ediniz 
de kürsüden ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, benim de bir önergem var. 
BAŞKAN — Gelsin efendim, okuyalım. 
Buyurun Sayın Erdem. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Bugün, Sayın Kâtip üyeler tarafından kı
raat olunan ve muhterem Heyetinizin ıttılaına 
arz edilen hususatı, Meclis araştırmalarının 
esprisi içlinde dikkatle takibettiğimiz takdir
de, bunun ne dereceye kadar, Meclis araştır
masının ciddiyeti ile mütenasibolduğunu bir 
kere daha gözden geçirmek mecburiyetinde 
kaldığımızı zannediyorum. 

Her hangi bir önergede, (Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti Ay'a gitme hususunda ne düşü
nüyor? Bir Meclis araştırması yapılmasını istiyo

rum) der ise, (Ankara kedilerinin neslinin tü
kenmesi bir tehlike halinde belirdi. Bu konuda, 
turizmin teşviki babında bir Meclis araştırması 
yapılması hususunu diliyorum) denilirse ve sa
dece «Meclis araştırması» deyimini taşıyor di
ye, bunlar bizim huzurumuza Başkanlık Di
vanı tarafından getirilip, bunların bir Meclis 
araştırma önergesi olduğu, Muhterem Heye
tinize sunulması iktiza eder mi? 

Kanaatimiz odur ki, şahsan kanaatim odur 
ki; «Meclis araştırma» deyimini taşımaktan öte
ye hiçbir ciddî mahiyet taşımıyan, olsa olsa bir 
sözlü soru müessesesi içinde düşünülebilecek;, ol
sa olsa düşünen bir insanın kendi iç muhakeme
sinde ancak mütalâa edebilecek hususattan öte
ye geçmiyen önergeleri, bir «Meclis araştırma
sı» diye Başkanlık Divanı tarafından Kâtip 
üyelerle Muhterem Heyetinizin ıttılâlanna arz 
edilmesi keyfiyeti - Başkanlık Divanı bize mü
saade buyursunlar - Meclis araştırması müesse
sesi ile uzaktan yakından ilgisi olmıyan bir 
keyfiyettir. 

Evvelâ bir hususu öğrenmek istiyorum: 

Acaba, Muhterem Heyetinizin ıttılaına arz 
edilen bu önergeler Başkanlık Divanında okun
du ve orada gerçekten Meclis araştırmasının 
ciddiyeti içerisinde mütalâa edildi, kabul edil
di de mi bundan sonra getirilip bize burada 
sunulmaktadır; yoksa, her gelen şey, muame
leye konulmuş evrak gibi doğrudan doğruya 
Muhterem Heyetinize arz edilmekte midir? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O za
man hiçbiri gelmez. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Burada 
bir şeyi dikkat nazarınıza arz etmek istiyo
rum :. 

Gensoru ve Meclis araştırması konusunda, 
her hangi sıraya girmiş ve gündemde yerini al
mış konular hakkında müzakere açıldıktan 
sonra, gerçekten Türkiye'nin yarınlariyle ilgili, 
gerçekten Türkiye'nin toplam sosyal mesele
leriyle ilgili bir gensoru müessesesini, bir Mec
lis araştırmasını istediğiniz takdirde, bu sıra
ya girmiş olan araştırmalara ve gensorulara 
tekaddüm edebilecek misiniz? Hayır. Bunların 
bitmesini bekliyeceksiniz ve ondan sonra Tür
kiye'nin acilen çözüm bekliyen bir meselesi 
hakkında bir Meclis araştırmasını, bir gensoru 
müessesesinin işletilmesini ancak mümkün ha-
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le koyacaksınız. Bu itibarla, parlömanter üye
ler kendilerine verilmiş olan hakları kullanır
larken, ümidediyor ve inanıyor az ki, bu hakkı 
kullanmadan evvel, Türkiye'ye getireceği, Türk 
toplumuna sağiıyacağı yararlan, düşüncenin 
kuralları içerisinde iyi değerlendirip ve aklına 
geldiği için onu kaleme kâğıda dökmez; dö
keceği her şeyi düşünür, düşündükten sonra 
muhasebesini yapar ve ondan sonra parlâmen
toya takdim eder. 

Sayın Başkanlık Divanından rica ediyorum; 
acaba, Meclisin içinde bulunan su soğutma ci
hazlarının daha iyi işlemesini temin babında 
nasıl bir önerge verilir, Meclis araştırması ya
pılması şeklinde önerge verilir mi? 

CELÂL KARGILI (içel) — O önergeyi an
cak siz verirsiniz? (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sataşmayınız Sayın Kargılı, 
yeter artık.. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 
Kargılı, Sayın Kargılı.. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sizin kafanız 
o kadar önerge verebilir. (A. P. sıralarından 
«otur yerine» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı.. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 

Başkan müsaade buyurun. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Buyurun. Hatibi dinliyelim. 

Hatibi dinleyelim efendim. 

CELÂL KARGILI (içel) — Niye içtüzüğe 
göre sataşmaya söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sataşma şeklinde söz isteme
diniz ki.. 

CELÂL KARGILI (içel) — Orada önergem 
var,, önergem., içtüzüğe göre söz istedim. 

BAŞKAN — Nerde Nerde önerge efen
dim? 

CELÂL KARGILI (içel) — Önergem ora
da, gönderdim, içtüzüğe göre, hakkımda sataş
ma vardır; niye oya koymadınız? 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın hatip. 
CELÂL KARGILI (içel) — Var mı, yok mu? 

Bu zabta geçsin. (A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın hatip buyurun. Oturu

nuz yerinize Sayın Kargılı, yeter... 
CELÂL KARGILI (İçel) — Niye yeter? 
BAŞKAN — Çünkü hukulk dışına çıkıyor

sun da onun için yeter. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Şimdiye ka
dar önergem üzerine neden söz vermediniz? 

BAŞKAN — Önergeyi siz zamanı geldiği za
man şey yapmadınız ki... 

CELÂL KARGILI (içel) — Ben önergeyi 
zamanında verdim. 

BAŞKAN — O zaman siz aleyhinde ko
nuşmak istediniz Sayın Kargılı. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Önergem var, 
zabıtlarda, söz istedim vermediniz. 

BAŞKAN — Yoksa sataşmadan dolayı siz 
benden söz istemediniz. 

Evet efendim, buyurun. 
ALÎ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Parlâmento 
nizamını bütün müesseseleriyle itibarlı, Par
lâmento nizamını Türk toplumunun yararına 
işler halde tutabilmek, sadece demokrasiyi sev
mekle mümkün değildir. Parlâmento nizamını 
sevmek kâfi değildir; ona lâyık olacak bir dü
şünce sistemine de sahibolmak iktiza eder. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

CELÂL KARGILI (içel) — Gece saat 2 de 
imamla namaz kıldırmak itibarlı, değil mi? (A. 
P. sıralarından gürültüler, «Ukelâlık etme» fes
leri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sus be... 

48. — loal Milletvekili Celâl Kargûı'ya iki 
İhtar cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Şimdi oturduğunuz yerden 
gelişigüzel konuştuğunuz için size ikinci ihtarı 
veriyorum Kargılı. 

CELÂL KARGILI (İçel) — 1 nciyi ne za
man verdiniz? 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, bu 2 nci ihtar, 
arkasından ne geldiğini bilirsiniz.. Daha önce 
verdim size bir ihtar. 

Evet sayın hatip, buyurun. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Rah, 

metli Mazhar Osman Bey, «Ne yazık, benim 
kapılarım bâzı insanları almıyaoak kadar ufak
tır» derdi. (A. P. sıralarından «Bravo) sesleri) 

Muhterem arkaJlaşlarım. 
Sayın Başkandan ve Başkanlıjk Divanından 

bir kere daha rica ediyorum, sadece «Meclis 
araştırması» ifadesini taşıyor diye, gayri cid
dî, hiçbir fayda sağlamayan, sadece bâzı şahıs
ların kendi kişisel arzuları ve duyguları istika
metinde mükemmel diye tavsif edilen ve fa-
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kat esasında olsa olsa bâzı mizah yazarlarıma 
konu olabilecek konuların buraya getirilmesini 
Parlâmentonun ortaya koymuş olduğu Meclis 
araştırması, gensoru müessesesi ile İlgili bulun
madığını ifade ediyor ve Sayın Başkanlık Diva
nının verilen önergeleri Başkanlık Divanında 
mutlak surette bir ısüzgeçten geçirmesini ve an
cak ondan ısonra Muhterem Heyetin ıttılaına 
arz etmelerini rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bir 
hujsusu açıklamak zorunda kaldım. 

Gündemin- hazırlanmasını Başkanlık Divanı 
yapmaz, gündemin hazırlanması tamamen Baş
kama ıait bir keyfiyettir. Yani, bu gibi konula
rın Başkanlık Divanında müzakeresi mümkün 
değildir. O bakımdan bir usulî hatanın içinde 
olmadığımızı zannediyorum. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Necdet Uğur, hangi (ko
nu hakkında? 

NECDET UĞUR (îstanbul) — Sayın konuş
macının son beyanları üzerine. 

BAŞKAN — Size ait bir şey yok ki.. 

NECDET UĞUR (îstanbul) — Var efendim. 
BAŞKAN — Nedir? 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Bir teklif 

mahiyetinde vardır. Bu hususta partimin görü
şünü belli etmek zaruretindeyim. 

BAŞKAN — Teklif de değil, müsaade buyu
run Sayın Necdet Uğur, Başkanlık Divanın
da bu gibi konuların tezekkür edilmesini iste
diler. Usulümüzde Başkanlık Divanının yet
kisi dâhilinde değildir bu diyorum. Başkan
lık Divanı bu konuda yetkili değil. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yani, millet
vekillerinin verdikleri Meclis araştırması, genso
ru, genel görüşme talepleri üzerinde Başkanlık 
Divanının bir tasarruf hakkı yoktur, Meclisin 
vardır. 

BAŞKAN — Evet, biz de onu diyoruz beye
fendi, onu izah ettim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Biz Cumhu
riyet Halk Partisi olarak bu tasarrufun Baş
kanlık Divanında olmadığının kesin kanısında
yız. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Tüzüğümüz bunu 
âmirdir. Başkanlık Divanının bu yetkisi yok
tur, diyorum. Ben bunu tavzih ettim, yoktur. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Bunun tesci
lini istiyoruz. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
parlömanterlere bir sataşma olmuştur, şahsımı 
ilzam ederek, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size bir sataşma mı olmuştur 
efendim? Şahsınıza ait bir sataşma mı vardır, 
sizin şahsınıza ait bir sataşma iddiasında mısı
nız efendim? Ne konuşuldu efendim, söyler mi
siniz? 

CELÂL KAGILI (İçel) — Sayın milletve
kili, konuşmasında, parlömanterlerin tümünü 
kapsıyacak şekilde, fakat şahsımı kastetmek su
retiyle beyanda bulunmuştur. Yani bana ait 
önergelerin okunmasından sonra söz vermeniz 
ve ağır hakarette bulunması.. («Yok öyle şey» 
sesleri ve gürültüler) 

Direniyorum, sataşma vardır, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun Sa

yın Kargılı. Sizin açıklamanızda şahsınıza ya
pılmış bir tecavüz, bir hakaret veya sataşma 
yok, ifade etmiyorsunuz ki, yani sizin şahsınıza 
yapıllan bir sataşmayı ifade etmediniz. Başkan
lık olarak biz burada bir sataşma görmemekte
yiz. Direniyor musunuz? 

CELÂL KARGILI (İçel) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Sâym Celâl Kargılı şahsına sa
taşma olduğu iddiasındadır. Başkanlık Divanı 
böyle bir sataşmanın olmadığı kanaatindedir. 
Kendisi direniyor. Oylarınıza sunuyorum. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, önergem var, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Okuyacağım efendim. 
Şimdi Sayın Ahmet Şener; Başkanlık olarak 

bu konudaki önergede 93 ncü maddenin «lisan 
nezaehtine davet eder» hükmüne aykırı gördü
ğümüz cümlelerin altını kırmızı ile çizmek su
retiyle önergeyi iade ettik, yani lisan nezaheti-
ne uymıyan cümlelerin altım çizdik ve iade et
tik; ona karar verdik artık. Başka bir şey mi 
var? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır Sayın 
Başkan, bendenizin vermiş olduğu bir önerge 
var, konuyu izah edeyim. 
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BAŞKAN — Okutalım efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Okutunuz 

efendim, önergeyi ben izah edeceğim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, okutalım. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, şimdi Meclisin tümü üzerinde Meclis tahki
katının, araştırmasının açılmasını istemek bir 
başka şeydir, o usule uymaz, tüzüğe uymaz, ama 
milletvekillerinden bâzıları itham edildiği za
man hareketsiz kalmak, kabul etmemek bir baş
ka şeydir, o milletvekillerini güç durumda bıra
kır. Bu ikisinin ayrılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Necdet Uğur, biz bu iki 
konuyu birlbirinden ayırdık. Başkanlık Divanı 
olarak Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fık
rasında, bir husus hakkında araştırma açılaca
ğı şeklinde mütalâa ettik, onun için buraya gel
mişiz dedik. Ancak Meclisin ısrarı üzerine biz o 
önergeyi bir daha tetkik ettik, hakikaten orada 
Tüzüğümüzün 93 ncü maddesinde «lisanı neza-
het» tâbirinin çok dışında bâzı kelimeler tesbit 
ettik ve bu sebeple önergeyi iade ettik. Bunun 
dışında Meclisin göstermiş olduğu reaksiyon 
ve hatiplerin konuşması sonunda bu meseleyi 
bir daha Başkanlık Divanında tezekkür etme
yi münasip gördük, Hâdise bu. Yani, bugün
kü Celâl Kargılı'nın bir önergesi dolay isiyle 
yapmış olduğumuz usulî durum bu. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Milletvekil
lerini yanlış bir anlamadan kurtarmak için bir 
tavzih ihtiyacı vardır. 

Milletvekillerine eğer teker teker, madde 
gösterilmek suretiyle itham yapılırsa, Meclis 
buna katiyen karşı koymaz ve bu tahkikatı 
açar; ama birincisini isterse başka şey. Reak
siyon, bütün arkadaşlardan bu birincisinedir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, şimdi bu 
mevzu kapanmıştır. (Gürültüler) Müsaade bu
yurun efendim, tavzih edilsin efendim. (Gürül -
tsler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ya ısbat 
edecek, ya onu burada yiyeceğiz (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun efendim. (Gürültüler) Çok rica 
ederim Sayın Kabadayı, müsaade buyurun. Şim
di Sayın Ahmet Şener'in.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Vatandaş 
için haysiyetle konuşuyorum, çoluk çocuğu

mun nafakasını yiyorum, çalışıyorum o ne di
yor.. (Alkışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, Sayın Ahmet 
Şener'in önergesini okutacağım. Önergeyi oku
tuyorum. Şimdi önergeyi okutalım da ondan 
sonra anlıyalım ne olduğunu. 

Buyurun önergeyi okuyun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Tazı ba

şında takke durmaz, bunun da başında millet
vekilliği sıfatı kalmaz Başkan. Ya ispat ede
cek veya onu yiyeceğim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, onun icabına 
kanun bakar. Kanunen suç işlerse, onun icabı
na kanun bakar. (Gürültüler) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, bendenizin de önergesi var. 

BAŞKAN — Bütün önergeleri okutacağım 
efendim, niçin acele ediyorsunuz? 

Buyurun önergeyi okuyun. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 

milletvekilleri için sarf ettiği, suiistimal ve nü
fuz suiistimalleri var olduğunu ispat edece
ğim, diye söylemiş ve zabta geçmiştir. Buna 
ispat hakkının tanınmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

CELÂL KARGILI (içel) — ispat edeceğim. 
Senato kürsüsüne milletvekillerinin suiistimal 
yaptığı konusu getirilmiştir. Niye o zaman bir 
şey söylemediniz? Fehmi Alpaslan Senatoya 
getirmiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, önergemi izah edeceğim, Anayasa elimde. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun Sayın 
Ahmet Şener, müsaade buyurun izah edeyim, 
tatmin etmezsem o zaman söz alırsınız. (Gü
rültüler) 

Şimdi Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Ayağa kal

karak söylediği sözler zabta geçti. Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ben 
de izah edeyim, eksiklik varsa o zaman öner
genizi izah edersiniz, Müsaade buyurun Sayın 
Ahmet Şener. 

— 216 — 



M. Meclisi B : 19 9 . 12 . 1970 O : 1 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Eksiklik var. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Ahmet 

Şener, ben size yok demedim, söz vermiyeceğim 
demedim, bir konuyu, bir hususu tesbit et
meye mecburum. 

Şimdi müsaade buyurun efendim, oturdu
ğunuz yerden konuşmıyalım. 

Celâl Kargılı o kelimeleri kürsüde sarf et
miş değil. (Gürültüler) Müsaade buyurun. Aya
ğa kalkarak sarfettiği kelimeler olmuştur, fa
kat zabta geçmiş olduğunu da.. (Gürültüler) 

CELÂL KARGILI (içel) — Zabta geçmiyen 
kelimeler ne oluyor? 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun, zab
ta geçme ihtimalini düşünerek size bu konuda 
âöz vereceğim. Buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, Celâl Kargılı; «Ben bu noktayı is
pat etmezsem milletvekilliğinden istifa ederim» 
diye büyük bir lâf söyledi. Onu ispat etmek zo
rundadır, binaenaleyh kalksın ispat etsin. 

CELÂL KARGILI (içel) — ispat edeceğim. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, şim
di müsaade buyurun, Sayın Ahmet Şener'e, bu 
konuda zabıtlara geçmediği ihtimali karşısında 
söz verdim, o da zabıtlara geçsin diye. Buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. 

10 senelik Parlâmento hayatımda ilk defa 
bu Türkiye Büyük Millet Meclisine sarfedil-
miş ve «Bâzı milletvekilleri», tâbiri kullana
rak, ayağa kalkarak (Burada fısıltı dahi teybe 
geçer, elbette ki, yine Tüzüğün maddesine is
tinaden yarın bunları teypden ve zabıtlardan 
alarak hepiniz okuyacaksınız) beyanda bulu
nulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 34 ncü 
maddesi; burada ispat hakiki diye tanınmış. 

Madde 34. «Kamu görev ve hizmetinde..» 
Kamu görev ve hizmetinde bulunanlar, yani 

memurlar, bizler.. Ben hukukçu değilim ama, 
hukukçu arkadaşlarım darılmasınlar, 4 senede 
hukuku bitirirler, 10 senede her halde ikmale 
kalarak da bitirilmekte, ben de bu kadarını bi
liyorum. (Gülüşmeler). 

«Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara 
kurşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiy
le ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açı

lan hakaret dâvalarında, sanık, isnadın doğru
luğunu ispat hakü&na sahiptir. Bunun dışındaki 
hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnado-
lunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılma
sında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçi
nin ispata razı olmasına bağlıdır.» 

Sayın arkadaşım ispata razı, öyle diyor. 
Eğer diyor ispat etmezsem istifa edeceğim. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Türk kamu 
oyuna ilân ediyorum. 

AHMET ŞENER (Devamla) — O halde 
söyliyen ispata hazır. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Hazırım ispata. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Anayasanın 

34 ncü maddesi burada hazır, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hazır, ısaat 7 ye taibi değiliz. 
Sabaha kadar çalışacağız.. («Bravo» sesleri) İs
tirham ediyorum Sayın Başkanlıktan, burada 
töhmet altında hiçbir milletvekili âmme hizmeti 
yapamaz, kamu hizmeti yapamaz, bu memleket
te parlömanterler, vekillik, mebusluk, hattâ 
vatandaşlık yapamaz. İstirham ediyorum Sa
yın Başkandan, sayın milletvekillerinden, bu 
arkadaşımıza ispat hakkı veriniz, eğer yapa
mazsa onun elbette yeri burası değildir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efen

dim. Şimdi bir önerge. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efen
dim, tutumunuzla ilgili bir önerge verdim. Çok 
önemli, Parlâmentonun haysiyetiyle ilgili bir 
oturum cereyan ediyor, onun için evvelâ öner
gem görüşülsün, sonra siz bu Yüce Meclisi yö
netmeye ya devam edin veya çekilin, mutlaka 
önergem okunsun. 

BAŞKAN — Ne demek? Müsaade buyu
run efendim. Bu şekilde Başkanlığa karşı hi
tamda bulunamazsınız. Müsaade buyurun... Biz 
burada sizlerin reylerinizle oturan kişileriz. Biz 
sizin göndermiş olduğunuz önergeyi okutmaya
cağız, muameleye koymayacağız demedik ki, 
böyle bir itham karşısında kalalım. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Evve
lâ benim önergem okunsun, sonra diğer işler 
yürütülsün efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
şimdi okunmuş bir önerge vardır. Bu önerge 
hakkındaki görüşümüzü açıklayalım, ondan 
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©onra sizin önergenizi de okutacağız, müsaade 
buyurun efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Siz 
görüşünüzü açıklamadan benim önergemin 
okunması lâzım. Ben sizden şikâyetçiyim, öner
gem tutumunuzdan şikâyetçidir. Siz belki bu 
açıklamanızla bu müzakerelerin bir çıkmaza 
girmesine yol açacaksınız.. 

BAŞKAN — Hiçbir surette çıkmaza girmez. 
Niçin girsin? Usul var. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ev
velâ benim önergem okunsun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, okunmuş 
bir önergeyi muameleye koyalım. 

Efendim bu önerge Anayasanın 34 ncü mad
desindeki ispat hakkını ileri sürerek böyle bir 
muameleye girmesini teklif etmektedir. Müsaa
de buyurursanız sayın milletvekilleri, bu Ana
yasanın 34 noü maddesindeki ispat hakkı, mah
kemelere ait bir hak, Meclise ait bir hak de
ğildir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Böyle ucuz 
kahramanlık olmaz. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Öner
gem üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim,, izah 
edeyim. Bu bakımdan böyle bir teklifin muame
le görmesi mümkün değildir. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
şahsıma hakaret var, İçtüzüğün 95 nci maddesi
ne göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi önergenizin okunmasını 
istiyor musunuz efendim Sayın Alpaslan? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Peki. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün Millet Meclisi Başkanvekili tutum ve 

davranışı ile bu yüce görevi yerine getiremi-
yecek durumda olduğunu ortaya koymuştur. 

Parlâmentoya ve rejime karşı olan bir üye
nin Meclise hıyanet etmesini, hakaret etmesi
ni önliyememiştir. 

Bu nedenle Sayın Başkanvekili Talât Köse-
oğlu'nun istifayı düşünüp düşünmediğinin açık
lanmasını dilerim. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O da ilkokul 
mezunu olmadığını ortaya koymuştur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Şimdi, Sayın Yılmaz Alpaslan, dilekçenizde.. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Dilek
çe değil efendim, önerge önerge.. 

BAŞKAN — Önergenizde; bir milletvekili
nin Meclis araştırması önergesi sebebiyle bâzı 
ağır kelimeler sarf ettiği ve böyle bir milletve
kili hakkında muamele yapmadığım şeklinde, 
benim tutumum hakkında bir şikâyetiniz vâki ol
muştur; arkasından da bana bir sual soruyor
sunuz. 

Şimdi, bu milletvekilinin önergesini muame
leden kaldırdım, kendisine iade ettim. Bunun 
dışında ben ne yapabilirim? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ceza 
verirsiniz ceza. 

BAŞKAN — Ceza bakımından iki ihtar ver
dim. Eğer biraz daha ileri giderse takbih ve 
arkasından Meclisten çıkartma cezasına kadar 
oylarınıza sunacağım bunları. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Beyefendi, saba
ha kadar müzakere var,ispat edecek. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, ne hakkında? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Öner
gem hakkında. 

BAŞKAN — Cevabını verdim Sayın Alpas
lan. Her önerge hakkında söz verirsem o za
man hakikaten sizin söylediğiniz gibi idare 
etmek imkânına sabibolamayız. Müsaade buyu
run efendim, bu konuda istifa edip etmemek 
hususu da bana aittir o mevzu sizi ilgilendir
mez. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan,, 
şahsıma sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, sataşma id
diasında mısınız? 

CELÂL KARGILI (içel) — Siz daha bir 
karara varmadınız mı? 

BAŞKAN — Ne gibi? 
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Yılmaz 

Alpaslan önergesinde «Parlâmentoya düşman 
bir üye» diye ifadeler kullanmıştır. Zabıtlar
da var, önergede var. 

»Sayın Ahmet Şener de beni ispata davet et
miştir. 
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BAŞKAN — Hangi konuda hakaret edildi
ğini iddia edeceksiniz? 

CELÂL KARGILI (İçel) — Fırsat veriniz 
ispat hakkımı kullanayım, ispat için söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bu, hakaretle ilgili değildir 
efendim, müsaade buyurun. Sayın Celâl Kargı
lı, yeter artık bu Meclisi karıştırdığınız. 

CELÂL KARGILI (içel) — Ne münesebet. 
BAŞKAN — Bu hale getiriyorsunuz, mü

saade buyurun. İspat hakkının size tanınması
nı istedi arkadaşımız, onu istedi, bunun dışın
da size karşı ne gibi bir hakaret vardır? 

CELÂL KARGILI (içel) — Fırsat veriniz, 
ispat hakkı için. Sabahtan beri sataşmalar ol
maktadır. 

BAŞKAN — Sataşma olduğunu iddia etmek
tedir. Başkanlık Divanı sataşma olmadığı ka
naatindedir. Bu konuda ısrar ediyor musunuz 
efendim? 

CELÂL KARGILI (İçel) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Israr ediyor. Sataşma olduğu

nu kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilme
miştir. 

CELÂL KARGILI (içel) — İspat için söz 
istiyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir söz veriniz, «ispat edeceğim» 
diyor, görelim efendim bakalım ne yapacak? 

CELÂL KARGILI (İçel) — Başbakan hak
kında soruşturma önergesine suiistimal yapmış
tır diye imza koyanlar niye bana ispat etsin 
diye soru sorarlar? 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun, sorunları mu, inkişafı için tedbir
lerin neler olduğunu tesbit etmek aınaciıjle Ana
yasanın 88-nci maddesi u\jarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk sporunun sorunlarını ve bu sorun
lara bulunacak çareleri araştırmak ve böylece 
Türk sporunu inkişaf etirmek ve ona, yep
yeni bir veçhe kazandırmak için bulunacak 
çare ve tedbirleri tesbit etmek yönünden Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasını öneririm. 

Bağımsız İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, önerge 
muamele görecektir. 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yü
rütülmesi ve ueticelendirihnesi konusunda alı
nacak tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi, uyarınca bir Meclis 
arattırması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
istatistiklere göre, halen Türkiye'de % 70 

civarında gayrimenkul ya tapuya kayıtlı 
bulunmamakta, ya da tapuda kayıtlı olmasına 
rağmen hiçbir hukukî önem taşımamaktadır. 

Bu yüzden tapulama ile ilgili onbinlerce 
dâva dosyası mahkemelerde yıllar yılı sürün
cemede bulunmaktadır. 

Tapulama ve kadastro işlerinin süratle yü
rütülmesi ve neticelendirilmesi konusunda ted
bir ve çareleri tesbit etmek için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını öneririm. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği 
yapılacaktır. 

51. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu 
silâhlar açısından İncirlik üssünün kuman
da ilişkileri bakımından yarattığı tehlikeleri 
tesbit etmek konusunda Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açlımasına 
dair önergesi. (10/61) 

7 . 10 . 1970 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Amerika Birleşik Devletleri Senato Dış iliş
kileri Komitesi Başkanı Senatör Fillian Fulb-
right, Birleşik Amerika'nın «Türkiye ve Yu
nanistan'da nükleer silâhlar bulunduğuna emin 
olduğunu» açıklamıştır. 

Ülkemizde nükleer silâhların bulundurulma
sı Türkiye'yi nükleer hedef haline getirdikten 
başka, savaşın ilk anlarında bertaraf edilmesi 
düşünülen hedefler arasına sokar. 

Sınır komşusu olduğumuz için Sovyet top
raklarından ülkemize yönelmiş güdümlü silâh
ları, NATO'nun diğer ülkeleri kadar, örneğin,, 
Amerika, Kanada, İngiltere, italya hattâ Yu-
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nanistan için olduğu kadar erken haber alma 
ve önleme şansına sahip değiliz. Nükleer savaş 
erken haber alma ve korunma olanakların
dan yoksun olan bir ülkeyi nükleer mezarlık 
haline getirebilir. 

Her iki devlet de karşılıklı nükleer savaş 
hazırlıklarında ve tavizlerinde kendi öz çıkar
larını esas alır. 1962 Küba meselesinde görül
düğü üzere, nükleer savaş hazırlıkları ve kar
şılıklı tavizler, kendilerini doğrudan doğruya 
ilgilendirmesine rağmen, Küba'nın ve Türki
ye'nin bilgisi dışında iki devlet arasında ve 
gizli olarak cereyan etmiştir. Türkiye gerçe
ği ancak yıllarca sonra öğrenebildi. 

Nükleer silâhların yayılmasını önleme gö
rüşmelerinde (SALT) da Türkiye'yi ilgilendi
ren meselelerden Türk Hükümetinin bilgisi dı
şında kararlar alındığına şahidolmamız müm
kündür. Buna dair emareler gazetelerde ve 
ajanslarda yer almaya başlamıştır. 

Avrupa güvenliğinin ve-uluslararası barışın 
sağlanması yönünden ciddî adımlar atıldığı, 
Batılı ülkelerin Sovyetlerle saldırmazlık an
laşmaları imzaladıkları bir devrede toprakla
rımızda Ulusal maksadımızı aşan ve yabancı 
bir devletin kontrolunda bulunan ve bizi irade
miz dışında nükleer savaşa sürükliyebilecek 
nükleer üsler ve silâhlar bulundurmaya de
vam etmenin faydasına inanmıyoruz. 

Bu nedenlerle: 
1. Amerikalı Senatör Pulbright'ın açıkla

dığı üzere ülkemizde stratejik nükleer üsler 
ve silâhlar var mıdır. Varsa kumanda ilişkileri 
ve nükleer savaş bakımından yarattıkları teh
like nedir. 

2. Stratejik nükleer silâhlar açısından İn
cirlik üssünün duruma, kumanda ilişkileri 
ve nükleer savaş bakımından yarattığı tehli
ke nedir. 

3. Nükleer saldırıları erken haber alma ve 
önleme bakımından diğer NATO ülkelerine kı
yasla Türkiye'nin durumu nedir. 

Bu konular hakkında bilgi edinmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği ya
pılacaktır. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, sizin tutumunuz hakkında Yüce 
Başkanlığa bir önerge verilmiştir. 

Bu önergeyi işlem'e tâbi tutmaya mecbur
sunuz. tutumunuzun niçin içtüzüğe aykırı bu
lunduğunu, bu tutumunuz yüzünden niçin Yüce 
Meclisin şu tarihî oturumunda bu hale gel
diği izah edilecektir. 

Söz imkânı vermeye mecbursunuz, önergeyi 
işleme koymaya mecbursunuz, içtüzük hükmü
nü hatırlatıyorum. 

BAŞKAN — önerge muameleye konmuştur, 
önerge okunmuştur, önerge hakkında da ne 
muamele yapacağız? Bir teklif yok ki... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, önerge muameleye konduğu za
man... 

BAŞKAN — Cevabı verilmiştir. Ne muame
lesi görecektir efendim? 

Bir usuli muamele midir ki, önerge... Be
nim tutumum hakkında usulsüz olan konu... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Si
zin tutumunuzun niçin usulsüz olduğunu, 
tutumunuz yüzünden Yüce Meclisin nasıl za
rar giördüğünü ifade etme imkânını vermeye 
mecbursunuz. Söz hakkını vereceksiniz. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun Sa
yın Karagözoğlu, biraz önce önergeyi okut
tum, sizin önergenizdi !belki. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Ha
yır, bir sayın üyenin önergesidir. 

'BAŞKAN — Sayın üyenin önergesini okut
tum, cevabını verdim efendim, 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Ce
vap vermekle müzakere edilmiş olmaz. Bir 
üye sizin nasıl usulsüzlük yaptığınızı izah 
edecek. Ona izaih imkânı vermeye mecbursu
nuz. 

BAŞKAN — O önergede nedir teklif edi
len? Bir usulsüzlük yoktur ki. 

52. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, 
ıslah edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek 
ve gereken tedbirleri almak maksadiyle Anaya
sanın <9<9 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/62) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın hükmü ve 359 sayılı Kanunla 

kurulmuş olan Türlriye Radyo ve Televizyon Ku
rumu, çok geniş halk kütlelerine hitabeden bir 
yayın organımızdır. 

TRT Kurumu kurulduğundan bu yana, çe
şitli zamanlarda eleştirilmiş ve hem iç bünyesi, 
hem de yayınları hakkında çok geniş tartışma
lar yapılmıştır. 

Ancak son aylarda, TRT Kurumunun ya
yınları üzerindeki menfi sonuçlar, iç bünyesin
de ortaya çıkan ağır bir buhranla birleşmiştir. 
TRT yayınları bugün sadece siyaset adamlarını 
değil, özellikle çok geniş halk kütlelerini tedir
gin edecek bir ortama gelmiştir, Bir yandan ta
rafsız haber vermek inancına karşı girişilen ha
reketler, öte yandan iç bünyesinde ve idarede 
oturan bâzı kişilerin şahsi siyasi eğilimlerinin 
etkisiyle Hükümete ve daha ötesinde Devlete 
karşı giriştikleri haksız davranışlar, TRT Ku
rumunun biran önce ıslah edilmesi gerçeğinin 
kaçınılmaz olduğunu ortaya koymuştur. 

Artık, herkes bilmektedir ki, radyolarda 
«Köy saati» adı altında aşırı sol propagandası 
yapılmakta, hazırlanan açık oturumlarda Dev
lete karşı, Hükümete karşı tek taraflı sonuçlar 
halka telkin edilmek istenilmektedir. Ankara 
Televizyonunda, Marksist bir devrimi getirmek 
istiyenler açıkça konuşmakta, Türkiye'mizin 40 
bin köyünün, her şeyden mahrum, çok ilkel bir 
manzara gösterdiğini belirtecek film ve söz ya
yınları pervasızca yürütülmektedir. 

Bunlara son günlerde, TRT Kurumu içinde 
patlak veren bir buhran da eklenilmiştir. tç 
bünyedeki rahatsızlık Yönetim Kurulunda iki
ye ayrılan fikirlerin çarpışmasının gelişmesiyle 
kamu oyunda yankılar uyandırmıştır. Gazete 
sütunlarına geçen bilgilere göre, TRT de bâzı 
menfaat grupları, aşırı akım temsilcileri 
birbirlerini ifna etmek gayreti peşindedir
ler. Bunların yanı sıra, teftiş görmeyen bir TRT 
den, Genel Müdür ve Yönetim Kurulunun, ça
tışmalarından, bahsedilmektedir. 

TRT nin müzik yayınlarındaki şikâyetler 
ise, herkes tarafından bilinmektedir. 

TRT, «kendi görevini bihakkın yapan bir 
müessese haline» gelmelidir şeklindeki inancı
mız, bu kadar geniş tesirli bir yayın organının 
bu manzarası karşısında tamamen sarsılmıştır. 
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Bu müessese; gerek Radyo ve gerekse Te
levizyon vasıtası ile yaptığı yayınlara göre, 
Devlet Kurumu sorumluluğu ve ciddiyeti için
de bulunmamaktadır. 

Gayet açık belirlenmektedir ki; bir siyasi 
kuruluş gibi yayın tezgâhlayan yönetim. Siyasi 
iktidarı yıpratmak arzusunu uygularken, ismi
ni taşıdığı Türk Devletini küçük düşürme çaba
sı içine girmiştir. 

Bir taraftan denetimden kaçmak için, özerk
liği dokunulmazlık gibi gösterip, neticeyi Ana
yasaya bağlayarak, Anayasa müessesesi oldu
ğunu her zaman tekrarlayan TRT, evvelâ Türk 
Anayasasının tümünün, milletimizin itibar ve 
menfaatlerinin korunması için tedvin edildiğini 
bilmezlikten gelemez. 

TRT'de olup bitenleri bütün çıplaklığı ile 
tesbit edebilmek, Türkiye'nin kaderine etkili 
bu yayın organının özerklik adı altında dilediği 
biçimde çalışmasını ve ard düşünce sahibi kim
selerin elinde olamamasını sağlamak şarttır. 

TRT'deki bütün oluşmaları, yayınlarda aşı
rı solun at oynatmasını, bunların kimler tara
fından nasıl yürütüldüğünü, son gazete yayın
larının geçerlik derecesini araştırmak gerekmek
tedir. 

TRT'nin bu yönlerini ve daha başka mesele-. 
lerini iyice tesbit edebilmek için TRT Kurumu 
hakkında bir Meclis araştırmasının açılmasını, 
14 kişilik bir komisyon kurulmasını saygı ile ri
ca ederim. 

Kasım önadım 
Bursa Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği 
yapılacaktır. 

Şimdi 2 önerge kaldı. Bu 2 önergenin okun
masına kadar birleşimin devamını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

53. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Kültür Sarayının 27 . 11 . 1970 ge

cesi vukubulan yangın sonunda harabolmasını 
bir.ulusal felâket olarak nitelemekte isabet 
bulunduğu kanısındayım. 

221 — 
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Zaten her alanda geri kalmışlığın ezginliği 
ve bezginliği içinde kıvranan Ulusumuzun bir 
de bu tür felâketler zinciri içinde ızdırap •çek
mesini bir vatandaş ve bir milletvekili olarak 
büyük talihsizlik ve hattâ uğursuzluk sayıyor 
ve beşer kanunlarından kurtulmasını bilenleri 
Tanrının büyük adaletline havale ediyorum. 

Daha Gediz depreminin acıları dinmeden 
şimdi de bu yangın haberi ve Ulusun ziyan olan 
maddi ve mânevi değerleri bütün vataufseverlıe-
ri derin bir ye'se düşürmüştür. Yanıp kül olan 
şey, her hangi bir yapıt değil Türk Ulusunun 
ilerici, devrimci ve milliyetçi sanat anlayışıdır. 
Vakıa bu büyük millet, bunu da telâfi etmesini 
bilecek ve daha iyisini yapacaktır ama, kaybedi
len zamanın, paranın ve çekilen ıstırapların 
sorumlusu kim olacaktır? Birkaç gün sonra, so
ruşturma neticelenecek, sebep ya kontağa bağ
lanacak, ya da kimselsiz bir kapıcı, odacı, tek
nisyen vazifeyi ihmal iddialsıiyle mahkemeye ve
rilecektir. Oysa, asıl sorumlular hiçbir zaman 
ele geçmiyecek ve her zaman olduğu gibi itibar
lı kcltukarında oturmaya devam edeceklerdir. 

Gazetelerden öğrendiğimize göre; 

1. Yangın bütün sanatçıların bulunduğu 
ve seyircinin salonu tamamen doldurduğu bir 
temsil sırasına raslamıştır. 

2. Yangın, kimsenin bulunmalığı (Sofito) 
denilen bölümde başlamış ve yangını önleme 
tertibatı olan çelik perde işlememiştir. Ve bu
nu işletecek kimse de mevcut değildir. 

3. Otomatik yangın söndürme cihazları ça
lışmamıştır. 

4. Kontak iddiıamna rağmen, yangın so
nuna kadar sahne ve salonun ışıkları yanmış
tır. 

_ 5. Yangını söndürecek yeterli su temin edi
lememiş ve nedense sarayın özel su deposu da 
kullanılmamıştır. 

6. Binanın alt katında 60 bin ton mazot bu
lunduğu söylenmiştir. 

7. Değeri milyonlara ulaşan böyle bir yapı
tın sigorta ettirilmediği öğrenilmiştir. 

8. Binanın özel yönetmeliğinin ve resmî bi
naların yangından korunmasına dair olan yö
netmeliğin uygulanmadığı anlaşılmaktadır. 

9. Müzeden getirilen ve yerine konması 
mümkün olmıyan bâzı tarihiî eşyaların yandığı 
veya çalındığı yazılmıştır. 

10. Yangından iki gün önce TMTF tara
fından «Milliyetçi, mukaddesatçı olmıyan oyun
ların sahneden indirilmesinin istendiğine dair» 
bir bildirinin dağıtıldığı ve bu sebeple Türkiye 
Sanatçılar Birliğinin savcılığa başvurarak mal, 
can güvenliğinin korunmasını istedikleri öğre
nilmiştir. 

11. Bu kadar önemli bir olay üzerine İçiş
leri Bakanı İstanbul'a gitmek lüzumunu dahi 
duymamıştır. 

Sonuç : 
Maddi değeri 200 milyon Tl. olan ve mânevi 

değerine paha biçilemeyen ve yalnız İstanbul'un 
değil, bütün bir milletin malı olan ve Türk Kül
tür vo harsını yansıtan Kültür Sarayının 1 saat 
içinde yanıp kül olmasını basit bir olay biçimin
de mütalâaa etmek ve Sayın Başbakanın her za
manki ifadesiyle «daha iyisini yaparız» demek, 
bir yerde sorumluları görmemezlikten gelmek 
anlamını taşır. 

Bizim kanaatimize göre, sorumlular ilgili 
Bakan, istanbul Valisi, Belediye Başkanı ve 
Kültür Sarayının doğrudan doğruya bağlı ol
duğu Genel Müdürdür. Fransa'nın Saint Lou -
rent Du Pont kentinde meydana gelen ve 144 
kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın olayının so
rumlusu olarak bu kentin Belediye Başkanına 
Hükümetçe işten el çektirilmiştir. Bizde ise he
nüz ne valiye ne de belediye başkanına veya 
diğer bir sorumluya böyle bir işlem uygulanma
dı. Ve uygulanması ihtimali de yoktur. Türkiye 
de ancak iktidarla biraz aykırı hareket eden 
valiler ve belediye başkanları merkeze alınır ve
ya işten el çektirilir. 

Artık bu zihniyetlerden vazgeçilerek hizmet
te ölçüyü siyasal iktidara yakınlık veya uzak
lık olarak ele almamalı, kanunları müsamaha-
sız uygulıyan, Devlet otorite ve itibarını yük
selten hizmet adamı anlayışına değer verilmeli
dir. 

Kimlerdir milletin 23 yıllık emeğini, parası
nı ve bundan da yukarda ümidini şevkini bir 
saatte yakıp - yıkanlar, kül.edenler? 

Bugüne kadar birçok felâket örneklerine 
rağmen almmıyan dersler aramıyan sorum
lular. Hattâ, bilindiği halde himaye görenler. 
Bu tutuma devam edildiği takdirde daha nice 
felâketlere mâruz kalacağımıza şüphe edilmeme-
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M. Meclisi B : 19 9 . 12 . 1970 0 : 1 

lidir. ileride daha geniş izahat vermek üzere, 
İstanbul Kültür Sarayının yangınının sebepleri 
ve sorumlularım tesbit etmek için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
lüzumuna kanaat getirdiğimi beyan ile bu bapta 
gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim. 

4 . 12 . 1970 
Maraş Bağımsız Milletvekili 

ibrahim Öztürk 

54. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yümaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu,, gençlik olaylarım, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/64) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gençlik bugün toplumun en dinamik gücü

dür. Çağımızda özgürlüğün, modern eğitim sis
temlerinin, insan ve aile ilişkilerindeki ilerle
menin sonucu olarak gençler, önceki çağlara 
göre kısa zamanda çok şey öğrenmekte, kafası 
erken gelişmekte, kişiliklerini daha çabuk oluş
turmaktadırlar. 

Eskiden sorgusuz sualsiz önünde boyun eği
len, akarsuları durduran tabular, yasaklar, 
doğmalar şimdi gençliğin her konuya korkusuz
ca yaklaşımı, engel tanımıyan sorguculûğu ve 
aldatılmaya gelmeyen doğruculuğu önünde, bir 
bir yıkılıp atılmaktadır. 

Çağdaş gençliğin büyük gücü, demokratik 
mekanizma içinde etkin duruma getirilmezse, 
demokrasi de yıkılıp gidebilir. Gerçi sonunda 
bundan en çok gençlik pişmanlık duyar, ama iş-
işten geçmiş olur. 

Oysa çağdaş gençliğin gücü ve nitelikleri 
demokratik mekanizma içinde sorumluluk yük
lenir ve etkin duruma gelirse, demokrasi de, 
toplum da gençlik de bundan çok şey kazanır. 
Demokrasi, dünyadaki hızlı gelişmeye daha ko
lay ayak uydurabilir. 

Fakat şu var ki, görünen yanı ve ortaya 
çıkan olaylarla bugün Türkiye'de gençliğin ni
teliğini, gücünü ve dinamizmini görmekten uzak 
bir iktidar iş başında bulunmaktadır. 

A. P. İktidarı bilerek ve kasıtlı olarak Türk 
gençliğini bölmüş, birbirine düşman yapmıştır. 

Bâzı silâhlı gençlik örgütlerine göz yummuş, 
gözgöre göre silahlanmaya ses çıkarmamış, 
hatta bu durumu teşvik eden bir politika izle
miştir. 

A. P. nin bu sakat, gençliği anlamaktan 
uzak, gerçekçi olmıyan bu yanlış politikası yü
zünden, hergün ana babaların yüreklerini hopla
tan, siyasal ve sosyal yaralar açan olaylar bir
birini takibeder duruma gelmiştir. 

Daha dün, istanbul Çapa öğretmen Okulun
da öldürme, okul basma dizisine yeni bir olay 
eklenmiş, iki genç ağır bir şekilde yaralanmış
tır. 

Gençliği birbirine düşüren siyasal iktidar 
ise yeni polis tedbirleri almak hevesi içinde bu
lunurken, diğer yandanda baştanberi uygula
makta bulunduğu, «halkı gençliğe sevketmek» 
stratejisini ısrarla uygulamakta olduğunu gös
termektedir. 

Bunun son ve somut belgesini içişleri Baka
nının taze demecinde görüyoruz, insanlar ara
sındaki ilişkileri düzenliyen belirgin ilkeler, 
yani düzen bozukluklarının kökenine inen et
kinlikler, reformlar - devrimler yerine; halkın 
duygularını ve iktidar hırslarını düzeni koru
maya çağıran bir yönetim anlayışı olarak orta
ya çıkıyor. Bu anlayış bundan bir süre önce, 
«200 bin kişinin silâhlanıp, hakkını alacağını» 
söyliyen Başbakanın tutumunun aynı paralelde 
bir devamıdır. Çünkü içişleri Bakanı da gençlik 
sorunları karşısında halkı direnmeye çağırmak
ta, gerçek çözüm yolları sunmamaktadır. 

Açıkça belirtmek isteriz ki, siyasal iktidar 
gençliğin sorunlarını çözücü bir tutumda hiç bir 
zaman olmamış, aksine gençliği sürekli olarak 
suçlayıcı, itici bir çizgide gelişmiştir. 

Bugün hâlâ yüksek öğretim gençliğinin mo
ral kimya özelliği şudur: Mediko - sosyal lâbo-
ratuvarlarında yapılan incelemelerde 100 öğren
cinin 37 si arızalı ve karanlık bir psikoloji sa
hibi çıkmıştır. Kişi basma düşen tüketim ayda 
250 liradır. Üniversite öğrencileri arasında top
lumsal yaşama piramidi tehlikeli kıskançlıklar 
yaratacak kadar çelişkilerle doludur. Üniversite 
kentlerinde 15 kişiye bir oda düşmektedir Üni
versite gencinin doğal beslenme gereği olan 
3 000 kalori yerine % 88 inin aldğı kalori an
cak 1 500 dür. Devlet üniversite ve yüksek 
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okullarına bu yıl 78 635 öğrenci başvurmuş fa
kat bunların ancak 17 000 i okul bulabilmiştir. 
Müracaat edenler arasında yüksek okul ve fa
külte değiştirenler de bulunduğu dikkate alınsa 
bile üniversite ve yüksek okullara giremiyenle-
rin sayısı oldukça kabarıktır. Dışarıda kalan bu 
birikimin getirdiği sosyal ve ekonomik boşluklar 
da yurt sorunlarının çözümleyişinden ileri ge
len bunalımı etkilemektedir. 

Şimdi siyasal iktidar suçu, öğrencinin genç
liğin yalnızca siyasal eylemlerinde aramaktadır. 

Gençlik elbetteki doğası gereği hızlı ve ileri 
olacaktır. Gençlik daha iyi bir dünyanın, daha 
iyi bir Türkiye'nin kurulması özlemi içinde ken
dini görecektir. Bunun yanı sıra birtakım çağ
daş doktrinlerin stratejilerine ve öğretilerine 
yasalar içinde bağlı gençlik kesimleri de bulu

nacaktır. 
Çağımızda fikre ve düşünceye kelepçe ve 

zincir vurmak, yasaklar koymak bu fikir ve dü
şüncelerin strateji ve eylemlerinin başarılarını 
önlemeye kafi gelmemiştir. 

Gerçek demokrasilerde topluma, gençliği ve 
bütün halkı ile birlikte mutluluk ve özgürlük 
getiren düzenler sağlam temellere oturmuş ve 
yıkılmamıştır. 

O halde sorunun başı, «mutluluk düzeni» 
kurmada, siyasal iktidarın kendi çıkar ve hesap
ların ötesinde bu düğümü görmelerine ve çöz
melerine bağlıdır. 

Oysa A. P. iktidarı, gençliğe bu gözle bak
mamış, gençlik hakeret ve eylemlerini tek ola
rak, kendi çıkar açısından değerlendirmiş, si
lâhlı bir organizasyona dönüştürmüştür. 

Biz hangi fikir olursa olsun, o fikrin Anaya
sal çizgide ve fikir plânında özgürce ifadesine 
ve topluma aktarılmasına demokratik ilkelere 
bağlılığımız ve saygımız gereği hiç bir zaman 
karşı olmadık. Ama, bir fikrin silâh ile, devir
me ile, zorla ve hile ile yerleştirilmesine, bun
lara bağlı birtakım kanlı stratejiler uygulanma
sına her zaman karşı olduk. -

Bugün gençlik arasında ülkücülüğün ve öz
gürlüğün çok ötesinde birtakım kanlı stratejiler 
uygulanmaktadır. Bir orta çağ yönetimi üslûbu 
içinde gençler birbirini kırmaktadır. Yer yer 
gençlik olaylarının içine bilerek polisin sızdırıl
dığı iddia edilmekte, Hükümetin bir belli 
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I amaca varmak için, bu olayları tahrik ettiği ve 
düzenlediği de söylenmektedir. 

Diğer taraftan, birçok öğrenci artık yurt
larda kalmayı hayatları için tehlikeli görmeye 
başlamıştır. Öğrencilerin birbirine saldırıları, 
bâzan savunma ve bazan plânlanan hücumlar ve 
kanlı olaylar olarak süregelmektedir. Silâhlan
ma gençler arasmda daha yoğun bir hâl almış
tır. 

öğrenci derneklerinin seçimleri baskılar al
tında, grupların birbirini şiddet yolu ile tahrip 
ve tehdit ortamında ancak olabilmekte, olaylar 
çıkmaktadır. Bâzı öğrenci dernekleri açıkça si
lâh tehdidi ile bir başka öğrenci derneği men
suplarını kıyıma uğratmaktadır. Karşı öğrenci 
dernekleri tarafından öğrenci kaçırma, işkence 
yapma olayları görülmektedir. Bu iddialar biz
zat öğrenci dernekleri liderleri tarafından yapıl
makta, basında yazılmaktadır. 

Yine birtakım öğrenci dernekleri kendi ide
olojileri açısından bâzı stratejiler uyguladıkla
rını, anarişiyi, tedhişi, sokak harektlerini, tah
ribi, olay çıkartmayı amaçları için vazgeçilmez 
bir yol olduğunu ifade etmektedirler. 

Bütün bunlar karşısında sorumsuz psikozu
na saplanmış Hükümet en basit ve halli mümkün 
öğrenci sorunlarını dahi çözmekten kaçınmak
tadır. Âdeta Hükümetin, gençliğin bu hale düş
mesini ister ve hatta teşvik eder bir hali var
dır. 

Hükümetçe ve Hükümete bağlı bâzı organ
larca, «ileride kurulmak istenilen bir yönetim 
biçimine uygun gerekçe için bir strateji yürütü
lüyor; gerçekte ideolojik kavga yapar görünen 
ve olaylar çıkaran bâzı öğrenci grupları bu 
stratejinin ayaklarıdır, fitilidir,» iddiası yay
gındır. 

Bu durum karşısında Hükümetin gerçekte 
ağır ve büyük sorumluluğu vardır. 

Gençliğin gerçek durumunu, gençlik olayla
rının, yaralanmaların, ölümlerin nedenlerini, 
şimdiye kadar bu ölüm faillerinin bulunmaması
nın, niçinini, temelde yatan bütün gerçekleri, 
Hükümet hakkındaki iddiaları bilmek ve öğren-
inek zorundayız. 

Yüksek öğrenim gençliği bu hale nasıl geldi. 
öğrenci dernekleri birbirleriyle böylesine kı
yasıya neden vuruşuyorlar, üniversite reformu 
ve gençlik sorunları ile ilgili hiç bir çö^üm şim-
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diye kadar neden getirilemedi Gençlik arasın
da silâhlanmanın ölçüşü, gereği, ideolojik kav
ganın kapsamı nedir 

Tüm bu nedenlerle, bilgi edinmek ve birta
kım gerçekleri bulmak için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Hayrettin Uysal Çetin Yılmaz 
Sakarya Milletvekili İçel Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündem
deki yerini alacaktır. 

Vaktin gecikmiş olması sebebi ile 11 Aralık 
1970 Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,16 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

19 NOU BİRLEŞİM 

9 . 12 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, «Müşterek Pazar» geçiş dönemine gi-
rîşimizdeki usulsüz ve millî menfaatlere aykırı 
tutumundan dolayı Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/8) 

2. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, baı-
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekilli Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu atmalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs Atı 
laşoıadığımn son durumunu tesbdt etmek üzere 

Anayasanın 88 ned maddesi uyarınca bir genel 
ç-örüşnne açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebİl Ok-
t.ay ve iki arkadaşının, hayat p&haJılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti 
sadi ve ııalî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
'tiî-ere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dan- önergesi 
( 10/12) 

I 9. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'm, yabancı sermaye yatıranlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergemi (8/4) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec 
Üs araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

12. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey-
dpna getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

13. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
rım, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 



14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

15. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl-
n asın a dair önergesi (8/5) 

17. -••- S'akarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
/e 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
•nlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et-
nek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 

S8 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'mn, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan verRİ kaçak
çılığım tesbit ve önlenmesd için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. —• Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

21. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 
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22. — Konya Milletvekili V:efa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak v© orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

j 24. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
I yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

25. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

26. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

28. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmeık maksadiyle An» 
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yasanın 88 nei maddem uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

29. — Bursa Milletvekili Sadrettim Çan-
ga ile Naili Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gerekıen tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nei mıaddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

30. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyl* ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri teslbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

31. _ Kayseri Milletvekili Turnan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının teabit re ilânında -nıku bulan f t-
eikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nei mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

32. — İçel Milletvekili (Mâl Kangılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nei maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tedbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 ned maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

34. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Haşhaş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

35. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 

sağlayan ekioikrin uğrayacağı zararı ttebıt »t-
mek maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

36. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakaumın teebit edikneai mak
sadiyle Anayasanın 88 nei maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29). 

37. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

38. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde> yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

39. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Gima T. A. §. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
IŞLEE 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakeıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımımın durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 



3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından »özlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
10 Kasını 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair.Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
rmr'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından SÖEIÜ sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da-
fp'tıharı tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşaı 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor t»minine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili tbrahim Öztürk'ün, 
()57 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
<V17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga'-
rıın, Buraa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakımından töılü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bueak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına VP sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra

mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
uüfn, çiftçilerin yeıterd kadar zirai krediye ka-
vuşmalao içim bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasınla ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kamlarından sözlü »OPUSU (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas şuurları drhilindeıki ÜOıZ-
kurt köprüsünün inşasına d?ir Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'mum, bir gazetede yayımk/nam cAta-
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanım-
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğnyaaı köylülere dair 
Millî Savunana Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey SoaırayoJ/u-
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakamından 
•lözlü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan 
sözlü soı ussu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ıu, 931 sayılı 'Kamumun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

27. — Ankara Milletvekili Orhan Birgifin, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı-



lan tecavüae dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

28. — Manika Milletvekili Veli Bakirli'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. — îzmir Milletvekili Talât Orhun'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından »özlü sorusu 
(6/37) 

30. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşafc-
E%me ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

31. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenm-esine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

32. — İamir Milletvekili Kemal önder'in, 
Ege tütün piyasacının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

33. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet'-
kı, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
cğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

85. — îçel Milletvekili Turhan özgüner'i», 
Tekniıyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilımi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ye hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu** 
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de* 
ğişikliğine ve bu yjlun asfnitlanmiı^ nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

42. —• İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

43. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ân, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

44. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğhı'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal P&-
laoğiu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dadr Köy İşleri Bakanından sealü. 
sorusu (6/53) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

47. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekMyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/56) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

49. — İçel Milletvekili Turhan özgoiner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

50. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Mülî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan fBin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, Sam
sunda açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü. 
sorusu (6/59) 



52. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımımdan sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğuıkpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

55. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mımtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
aaraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanıp.-
dam sözlü sorusu (6/64) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

56. — İçsel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

60. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
Lor'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

63. — Zonguldak Milletvekili Ahmat Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

64. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesin deki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 
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65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-

in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

66. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

67. —• Maraş Milletvekili İbrahim öatürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Soeyal 
Yardım Bakanından söalü sorusu (6/75) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlrya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından söalü 
sorusu (6/77) 

70. — İçel Milletvekili Turhan öz^üner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Balkanından sözlü sorusu. (6/78) 

71. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

72. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerimi» kactüleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan söalü so
rusu. (6/80) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
, dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bdr kağıt fabrika

sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan »özlü »orusu. (6/81) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından, »özlü sorusu. (6/82) 

76. —• Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ütı mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaa* Bakanından sözlü 
soıusu. (6/84) 

76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar-

( dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 



77. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve iskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

79. —• Erzurum Milletvekili Gıyasetltin Ka-
raoa'nm, Erzurum - İspir iılçesindıe bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda Güley^in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

81. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(.6/90) 

'82. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İçleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğnyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/9S) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin no 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

86. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesint, dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 
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89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamaımoıoğüu'nıın, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba-
kanından sözlü sorusu (6/101) 

93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. —• Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürfk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 
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100. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ- I 

lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali GHil-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

104. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

lOti. — Ankara Milletvekili İbrahim öüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan »öriü senimi (6/11*) 

108. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

109. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkam 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları | 

Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu ('6/121) 

113. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

114. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yandım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorum (6/132) 

123. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştınlacafe 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka-
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rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe- 1 
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafımdan alınan tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar babanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

126. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hranederi bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağma dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili "Tufan Doğan 
Avsargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun &s-
faitlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurtdaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

131. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

132. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» ylo yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) I 

134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tiboğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yıimaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

138. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

139. — Çoruım Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Amkara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

140. — Ordu Milletvekilli Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

141. — Nevşehir Milletvekili ıSalâhattJtin Hak
kı Esaltoğlu'nun, Nevşelhir Bıeiediye Başkanı hak
kında verilmiş olan ceza hükmünün tatbik edil
meme «sebebine dair Adalet ve İçişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/1512) 

142. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan ısözlü sorusu (6/153) 

143. —• ISinop Milletvekilli Hilmi İşgüzar'in 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı Iturizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

144. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ım, sınır dışı 'edilen foir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/195) 
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145. — Ankara . Milletvekili .Suna Tural'm, 
basında çııkan yüksek iöğretttaıen okullarının (ka
patılacağı haberine «dair Millî Eğitim Balkanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

146. — İstanbul Milleltvökili Tungut Topal-
ioğlu'nun, hiçbir resmî görevi okuyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilımediğine dair Başbakandan sözlü so-
T usu ı (6/157) 

147. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
ın, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

148. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olaralk Ikredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan «özlü sorusu (6/159) 

149. — Antalya Milletvekili Öımcr Buyruk-
çu'nun, 'Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 

şubelerinden hangi il ve ilçe ımertkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî ISavunma Ba
lkanından sözlü sorusu (6/160) 

150. — Tralbzion Milleltvekili Ali Eıza Uzu-
ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 


