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Tokat Milletvekili ismet Hilmi Bakı'nın, 
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vâki gündem dış,ı demecine Köy işleri Bakanı 
Cevdet Aykan cevap verdi. 

Manisa Milletvekili Veli Bakirli, Ege böl
gesinde çekilen kömür sıkıntısına dair ve, 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer, 
1318 sayılı Finansman Kanununun bâzı hü
kümlerinin genel nakliyata müessir olduğu ve 
bu sebeple hayat pahalılığına da tesir etltiği 
hususunda gündem dışı demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı 
M. Orhan Dikmen'e, dönüşüne kadar; Orman 
Bakanı Seiâhattin inan'm vekillik etmesinin, 
uygun görüldüğüne ve, 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melenme, dönüşüne kadar; Mali
ye Bakanı Sait Naci Ergin'in, vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri okundu ve bilgiye sunuldu. 

Siirt Milletvekili Seiâhattin Oran'a 15 gün 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul 
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Anayasa Mahkemesine üye seçiminin, Ana
yasanın 145 nci maddesinde belirtilen kanun çı
kıncaya kadar ertelenmesi kabul olundu. 

Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın Dışişleri 
Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi 
okundu ve Genel Kurulun bilgilerine arz edildi. 

Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu ve 
Avni Kavurmacıoğlu'nun, Aksaray 1da bir vi-

Sayfa 
11. —- içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 

Halkapmar tesislerinin yapımı ile ilgili 
olarak gerçeklerin belirlenmesi için Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/91) 68:70 

lâyet kurulmasına dair kanun tekliflerinin Kı
rıkkale'de bir vilâyet kurulması hakkındaki 
kanun teklifini görüşmek üzere kurulan Geçi
ci Komisyonda görüşülmesini istiyen önergeleri 
kabul olundu. 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ile Adana 
Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, gündemin 
7 nci sırasında bulunan, pamuk üretiminin ih
yası, teşviki ve istenilen seviyeye ulaştırılma
sı için alınması gereken tedbirleri testbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rımca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gelerinin, Meclis araştırmasına çevrilmesi hak
kındaki önergeleri, Genel Kurulun bilgilerine 
sunuldu ve genel görüşmenin Meclis araştırma
sına çevrildiği bildirildi. 

A. P. Grup BaşkanvekiM Orhan Dengiz, C. 
H. P. Grup BaşkanvekiM Necdet Uğur ve M. 
G. P. Grup BaşkanvekiM Vefa Tanır tarafından 
verilen, kanunların görüşülmesine fırsat ver
mek üzere bugünkü gündemde bulunan seçim
lerle, soru genel görüşme ve araştırmalann er-
telenmjesine dair önergeleri, üzerinde yapılan 
müzakereler sırasında salonda ekseriyet kal
madığı beyan edildiğinden, 17 Kasım 1971 Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşime saat 16,22 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekiM Urf a 

Fikret Turhangü Bahri Karakeçili 
Kâtip 

Tuncel 
Hüseyin Yeniptnar 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Tüketicinin korunması için ticaret 

konusu mal ve hizmetlerle ilgili faaliyetlerin 
düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı (1/547) 
(içişleri, Dış Ekonomik ilişkiler, Adalet, Sa
nayi ve Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 

2. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1971 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işareti 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'- I 
nun, haşhaş ekiminin önlenmesi sebebiyle Türki- : 
ye Hükümeti ile Amerikan Ilükümeit arasındaki j 
görüşmelere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı, Sayın Fahri Uğ
rasızoğlu, haşhaş ekiminin önlenmesi sebebiyle 
Türkiye Hükümeti ile Amerikan Hükümeti ara
sındaki görüşmeler üzerinde söz istemiştir. 

Buyurun efendim. 

Yalnız bir hususu arz edeceğim. Bir çok ar
kadaşlarımıza bu imkânı sağlamak için, gündem 
dışı söz alan arkadaşlarımız kısa ve veciz ifade
de bulunurlarsa, müteakip arkadaşlara da im
kân sağlamış olacaklardır. 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/582) (Bütçe Karıma Komisyonuna) 

Tezkere 
3. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste 

fabrikalan ve Anıataımirhanıe ve yedek parça 
depo müdürlükleri saymanlıklarınım 1967 yılı 
konsolide bilançosu hakkında düzenlenen ra
porun bilanço ile birlikte sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/681) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Zaman
dan tasarruf sağlamak bakımından, bilâhara ge
lenler lütfen Başkanlığa tezkere göndersinler. 

KURULA SUNUŞLARI 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Aylardan beri haşhaş ekicilerini tedirgin 
eden, üzen ve (bilhassa son günlerde tereddütle
re sevk eden bir konu üzerinde maruzatta bu
lunmak için birkaç dakikanızı alacağım. 

'Hafızalarınızı tazelemek için şu hususları 
arz etmeyi lüzumlu ve faydalı görmekteyim : 

Türkiye'de 42 vilâyetimizde haşhaş ekimi 
yapılmaktadır. 1960 yılından itibaren, Birleşmiş 
Milletler prensiplerine ve tavsiyelerine uygun 
olarak, insanlığa yüksek bir hizmette bulunmak 
maksadiyle Türkiye'de haşhaş ekimi kısıtlan
maya başlanmıştır. 1960 yılından 1971 yılma ka~ 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli) IBahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 5 nci Birleşirimi açılyorum. 

III. - YOKLAMA 
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dar 35 ilimizde bu tanm menedilmiştir. 1971 
yılında Uşak, Denizli ve Konya illerinde, 1072 
yılından itibaren de Kütahya, Afyon,. İsparta ve 
Burdur illerinde haşhaş ekimi yasaklanmıştır. 
Böylece 1972 yılından itibaren bütün Türkiye'
de haşhaş ekimi yasaklanmış bulunmaktadır. 

Bunun en önemli sebeplerinden birisi, arz 
ettiğim 'gibi, Birleşmiş Milletler prensiplerine 
uygun olarak, insanlığa hizmet etmek için Tür
kiye'nin, diğer memleketler arasında örnek bir 
harekette bulunmasını kendisine şiar edinme-
sidir. 

ikinci mühim mesele, Amerikan Hüküme'ti
nin özel teşebbüsleriyle haşhaş ekicilerine va'-
dettiği tazminat üzerine Hükümetimiz 1972 yı
lından itibaren bu isteğe uyarak, bu yasakla
mayı tamamen yapmış bulunmaktadır. Buna 
karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'
deki Ihaşlhaş ekicilerine tazminat vermeyi ön
görmüştür. Anlaşma fbu şekilde olmuştur ve Hü
kümetimizin bu husustaki kararlarını, hattâ 
1960 yılından beri devam eden hükümetlerin 
kararlarım bir fedakârlık olarak karşılamak ve 
nitelemek gerekir. 

Ancak, son haftalar zarfında bu hususta bir 
karara varılması ve meselenin sonuçlandırılma
sı gerekirken, maalesef bir çıkmaza girildiği 
görülmektedir. Hatırlıyacağmız veçjhile, bun
dan iki hafta /kadar önce, Amerikan Hükümeti
ni temsilen Tanm Bakanı Türkiye'ye gelmiş ve 
Türkiye'de Tanm Bakanlığı yetkilileriyle bir 
müddet müzakerelerde ve temaslarda bulun
muştur ve hu temaslar neticesinde türlü görüş
ler ortaya çıkmıştır. Matlbuattan öğrendiğimize 
gere, Türk Hükümeti, memleketimizdeki haşhaş 
ekicilerinin durumunu önceden tesbit ettirmiş 
ve bir rapor hazırlatmıştır. Bu rapora göre, 
Türkiye'de 90 000 civarında aile haşjhaş ekimi 
ile iştigal etmektedir ve bu haşhaş ekiminin 
menedilmesi ile 6 milyar lira civarında bir za
rar meydana gelmektedir. Bu zarar evvelemirde 
haşhaş ekicilerini etkilemektedir. Saniyen, Türk 
ekonomisi üzerinde de Ibüyük bir etki meydana 
getirmektedir. 

O halde, haşhaş ekimi yasaklanmış olmakla 
Türk ekonomisinin duçar olduğu zarar ve ziyan 
yanında, bu zarara doğrudan doğruya duçar 
olan vatandaşlarımız da büyük sıkıntı içine düş
müş bulunmaktadır. 
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i Şimdi bu durum muvacehesinde, Ankara mü
zakereleri müspet bir netice vermeyince, yine 
matbuattan örğendiğimize göre, son haftalar 
zarfında aşağı yukarı 10 gün kadar önce, Bo-
m?,'da yapılmakta olan Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı Kongresinde mesele tekrar 
ele alınmıştır. Gerek Amerika Birleşik Devlet
leri Tarım Bakanı ve gerekse Hükümetimizi 
temsilen Tarım Bakanı görüşlerini izah etmiş
lerdir, fakat bir uzlaşma olmadığı anlaşılmak
tadır. Türkiye'nin bu tutumu ve davranışı bü
tün dünyaca ve Birleşmiş Milletler üyeleri tara
fından takdirle karşılanmakla beraber, görüş 
farkı devam etmektedir. 

Türk uzmanlarının raporuna göre, tazminat 
ve söz konusu zarar 6 milyar lira olarak öngörü
lürken, Amerika yetkilileri Türkiye'ye ancak 35 
milyon dolar civarında yardım yapabilecekleri
ni beyan etmişlerdir. Bunun karşılığı da aşağı 
yukarı 525 milyon Tl. etmektedir. O halele, bir 
tarafta 525 milyon TL, diğer tarafta 6 milyar Tl. 
mukayese edilirse, arada 12 misli bir fark görül
mektedir. Yani bu rakamlar esas alınacak olur
sa, uzlaşmanın temin edilemiyeceği noktasına 
varmak gerekir. Halbuki, ekim zamanları her 
gün Türk çiftçisinin kapısını çalmaktadır ve 
Türk haşhaş ekicileri ekim yapamamaktadır. 

Diğer taraftan, çok iyi takdir edeceğiniz veç
hile, Türkiye'de hiçbir surette narkotik madde
ler kullanılmamaktadır ve Türkiye ne bunu sa
nayi bakımından kullanmakta, imal etmekte ve 
ne de şahsan Türk Vatandaşları bu maddelere 
sureti katiyede iltifat etmemektedirler, O hald-s, 
Türkiye'nin katlandığı fedakârlık, sırf insan
lık açısından değerlendirilmek ve bu a™dan rü-
kâfatlandırılmak gerekir. 

Şu duruma göre, şayet mesele ve anlaşmaz
lık uzun müddet devam edecek olursa, Türk 
köylüsü büyük sıkıntı içerisine düşecek ve ge
çim sıkıntısı içerisinde kalmakta devam ede
cektir; zira haşhaş ekimini yapamamaktadır. 

Onun için, Amerikan ve Türk Hükümetleri 
arasında yapılan bu ikili görüşmelerin no if
nada olduğu hakkında Hükümetimizin Yüksek 
Meclisinize bir açıklamada bulunması gerek
mektedir. O kanaatteyim ki, şimdiye kadar Yük
sek Meclisiniz ve değerli arkadaşlarımız, «Bir 
uzlaşma olur» ümidi içerisinde, meselenin üze
rine fazla varimaımışlardır ve meseleyi Meclislere 
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getirmemişlerdir. Ama., zamanın uzadığı ve bu 
hususta bir hal çaresinin bulunmadığı anlaşıl
maktadır. 

Bu itibarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin, haşhaş ekimi ve yasaklanma mevzuunda bü
yük hassasiyet gösterdiği inancı içerisinde me
selenin daha fasla muallâkta, askıda bırakılma
ması için, Sayın Hükümetten huzurunuzda is
tirhamda bulunuyorum: 

Hükümetin bu hususta kesin tutumu nedir? 

İkincisi, Amerika ve Türk Hükümetleri ara
sında cereyan eden haşhaş ekimi ile ilgili mev
zu hangi safhadadır? 

Bunu yüksek huzurlarınızda bir açıklığa 
kavuşturmalıdırlar. Bundan sonra da, bunun 
tedbirlerini düşünmek vazifesiyle karşı karşıya 
bulunduğumuz idraki içinde olmamız gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, bu hususta daha faz
la vakit geçirilmemesini bilhassa Sayın Hükü
metten istirham ediyorum. Konuya yüksek ve 
yakın alâkanız bulunduğu noktasında da bütün 
arkadaşlarımızın hemfikir olduğunu tekrar be
yan eder, bu vesile ile hepinize saygılarımı arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

2. — Jlaraş Milletvekili İbrahim Öztürh'ün, 
hayat pahahhğı konusunda gündem, dışı demeci. 

BAŞKAN — Hayat pahalılığı mevzuu üze
rinde gündem dışı, bağımsız Maraş Milletvekili 
ibrahim öztürk söz istemişlerdir. 

Buyurunun efendim. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, 
Bugünlerde halkımızı derin bir endişeye sevk 

eden, hattâ ümitsizliğe düşüren «Hayat pahalılı
ğı» konusunda gündem dışı bir konuşma yap
mak, durumun ciddiyeti önünde pek hafif ka
lır. Çığ gibi büyüyen fiyatları ve pahalılığı bu 
Meclise gündem dışı konuşma ile değil, bir gen
soru ile getirmek lâzımdı. Ama, Anayasa de
ğişikliği ile bu hak kısıtlanmıştır. Bu itibarla 
çok kısa bir süre içinde, halkımızın bugünler
de çekmekte olduğu derin ıstırabı birkaç keli
me ile dile getirmek mecburiyetinde kaldım. 

Bugün halkımızı ne trafik düzenlemesi, ne 
tahkikat komisyonu ve ne de reformlar ilgilen
dirmektedir. Halkımızı bugün ilgilendiren tek 
konu, maişet derdidir. Nereye giderseniz gidiniz, 
karşınıza çıkan budur ve sanki bunun sorumlu

su Meclisimiz ve millletvekilleriymiş gibi en acı 
tariz ve tenkidlerle karşılaşırsınız. Oysa, fiyat 
artışlarının, hayat pahalılığının sorumlusu Mec
lis ve milletvekilleri değildir; bir vasfı da re
form olan Hükümetin, «Beyin takımı» adını 
alan, ekonomist üyeleridir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün memleketimizde hayat pahalılığı ateş

ten bir gömlek gibi her vatandaşın sırtına giy
dirilmiştir. Vatandaş geçim endişesi altında 
yarından ümidini kesmektedir. Bir yandan pa
halılık, bir yandan işsizlik korkunç bir sosyal 
âfet halinde memleketi sarmaktadır. Vatanın en 
dinamik kuşaklan yâdellerde ilgisizliğe ve sa
hipsizliğe terk edilmektedir. Bizce, asayişsizli
ğin, anarşinin kaynağı budur. Etten, sütten, 
yumurtadan, şekerden vazgeçtik; bir kuru ek
meğe, bir kara zeytine muhtaç ailelerin sayısı 
gün geçtikçe artmaktadır. İşte, büyük sosyal 
patlamaların kaynağı bu olmuştur ve bu olacak
tır. 

Fiyat artışlarını, refah ve sıhhat alâmeti say
manın hafifliği ve istihzaı mazide kalmıştır. Bu
gün Hükümetin her şeyden önce tezelden ele ala
cağı konu, hayat pahalılığı konusudur. Elbette 
reformlar bu milletin kurtuluşu demektir, yapıl
ması şarttır ve Anayasa ve programların gere
ğidir. 12 Martın ruhunda da bu vardır. Ama, 
Hükümetin uzun süreli reformların yanında ala
cağı acele ekonomik tedbirler de vardır. Sekiz 
aydan beri, her vesile ile desteklediğimiz Hükü
met, ancak sıkıyönetim ile bir yere kadar gü
venliği sağlıyabilmiş, Kızılay'da 500 metrelik 
bir saha dâhilinde trafiği düzenliyebilmiş ve 
fakat bunun dışında hiçbir ciddî ekonomik ic
raatta bulunmamıştır. 

Minarelerde hoparlör ayarlaması, sinirli ve 
kişisel polemikler, şahsi meseleler için Devletin 
TRT'sini saatlerce işgaller, çelişkili beyanlar, 
memleketin tablosunu kara kalemle çizmeler, 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Bravo ibrahim Bey. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Parlâ
mento üyelerini hiçe saymalar, maalesef bâzı 
Bakanların belirli çizgileri haline gelmiştir. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
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Ticaret Bakanının son beyanı, kamu oyunda 
acı gülüşmelere yol açmıştır; halkı pahalılıkla 
mücadeleye çağırırken, ertesi gün kendi Bakan
lığına bağlı bir kurumda bâzı maddelere zam 
yapması, bir plânlamacının zihniyeti ve diraye-
tiyle kabili telif olamaz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Devletin yapamadığı bir mü
cadeleyi, örgütsüz, cihazsız halk nasıl yapsın? 
Evde oturmayıp çadırda mı otursun? Et, şeker 
yemeyip, kuru ekmek mi yesin? Ve ihtikâr gör
düğü zaman hangi mercie müracaat etsin? 

«Kemerleri sıkma politikası» nın vatandaş
larda değil, Devlette uygulanması gerekir. Lüks, 
israf ve arabalı saltanat içinde yüzen, personeli 
onbinleri aşan, Devlet ve Kamu iktisadi Teşeb
büslerindeki bütçe açığı, vatandaş sırtına yükle
nen zamlarla, vergilerle kapatılamaz. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) Yalnız bu yıl için
de fiyatlar yüzde 32 artmıştır, nerede duracağı 
da belli değildir. Merkez Bankasının bülten
lerine göre, dünyada fiyat artışları, hayat paha
lılığı en yüksek memleketler arasında Türkiye 
başta gelmektedir. 

Resmî teşekküllerin ve belediyelerin mal ve 
hizmetlerine yapılan zamlar, finansman işletme 
mevzuatının genişletileceği haberleri toplumda 
şaşkınlık yaratmaktadır. İşçi ücretleri, memur 
maaşları artan pahalılık karşısında gülünç kal
mıştır. Asgari işçi ücreti ve katsayı yeniden dü
zenlenmediği takdirde, bu kesimde büyük bu
nalımlar meydana gelecektir. 

Sanki bu memlekette yaşamıyorlarmış gibi 
bâzı Bakanlar, fakir halkın zayıf omuzlarına 
zam üzerine zam, vergi üzerine vergi yüklemek
te ve âdeta onun feryadına kulaklarını tıkamak
tadırlar. insan istemiyerek, Timurlenk'in «Ver
gi fıkrası» m ve «Ekmek yerine pasta» espri
sini hatırlıyor. Acı bir gerçek... Oysa, güç de
nenmek isteniyorsa, konu her türlü fedakârlı
ğa katlanan kahraman fakir halkımız değil, 
onun sırtında saltanat süren, milyonlarca lira 
vergi kaçıran, parasını Avrupa bankalarına ya
tıran vurguncu, aracı, tefeci ve dış ticaret oyun
cusu olmalıdır. 

12 Martı hazırlıyan sebepler arasında, eko
nomik bozukluk başta gelir. Muhtıraya imza ko
yanlar, bir grupu Bakan yapmak için değil, eko
nomik, sosyal ve siyasal bunalımı ortadan kal
dırmak için müdahalede bulundular. Muhtıra sa

hipleri, halkımızı sosyal adalet ve güvenlik için* 
de insanca bir yaşama düzeyine kavuşturmak 
için müdahalede bulundular. Muhtıra sahiple* 
ri, ekonomik ve sosyal reformlann Atatürk'çü 
bir görüşle yapılması için müdahalede bulundu
lar. 12 Mart belgesi, başarısızlığı asla affetmez. 
idarei maslahatçı bir yönetimle 12 Mart bağ
daşmaz. Halkı iktisadi darlıklara götüren, bece
riksiz bir idare tarzını benimsemez. 12 Martın 
amacı, halkın mutluluğudur. Bunu, hangi Ata
türk'çü ekip başarabilirse, o ekip muteberdir. 
Başarısızlıkları 12 Marta ve orduya sığınarak, 
örtmenin veya önceki idarelere çatarak mazur 
göstermenin geçersizliği kısa süre sonra anlaşı
lır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Sayın Erim Hükümetinin, halkı, köylüyü, 
memuru, esnafı, işçiyi ve onun sözü olan ordu
yu iyi anlaması ve iyi dinlemesi lâzımdır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

3. — Benizli Milletvekili Fuat Avcı'nn, ha
yat pahalılığı konusunda gündem dı§t demeci. 

BAŞKAN — Hayat pahalılığı üzerinde De
nizli Milletvekili Sayısı Fuat Avcı kısa bir mâ
ruzâtta bulunmak istemektedirler. Buyurum 
efendini. 

FUAT AVCI (Denizi) — Sayın mlleıfcve-
kilieri, garip bir tesadüf, gündem dişi hayat 
pahalılığı hakkında Manas Milletvekili Sayın 
Öatürk'ten sonra söz almış bulunuyorum. Sayım 
öztlürlk, esasen benim söyliyeceğim mevzuların 
hemen hemen % 90 ına temas etti. Ancak, bu
rada, mlüsaJdenizle, dün gece 12 yaşlarında bir 
çocuğun, tanımadığım bir çocuğum evime bir 
palkeltle getirdiği ve bahaısımım hürmeıt ve se
lamlılarını bildirerek verdiği mektubu okumadan 
geçemi^eceğim. 

«Aziz kardeşim Fuat Bey; 
«Size böyle hitabettiğim için bilmem tuhaf 

karşılar malsınız? Kabul etmeniz lâzımı M, siz 
yalnız Denizli'nin değil, bültün Türik MiMetimim! 
vekilisiniz. Anayasamızdaki bu hükümden is
tifade ederek siz© bu mektubu yazıyor ve yu<-
murltaları gönderiyorum.» 

Paketin içerisinden 3 tane yumurta çıktı; 
pamuğa sarılmış vaziyette idler, arkadaşlar. 

«Siz beni belki tanımazsınız, ama bir top
lantıda tanışmış ve el sıkışmıştık. Aynı mahal
lede oturduğumuz içim size yazıyorum. 

60 — 
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Bugün Emek Mahallesindeki kuruyemişciye 
uğradım; Bayram için kahve alayım diye. Bu 
anada çocuklara da kuruyemiş almak istedliım. 
Bildiğimiz bademin kilosu 65 lira idi. Ağzım 
açık kaldı ve yemişçiye «eskiden bademan ki
losu kaç lira idi» diye, elimde olmıyarak sor
dum. Yemişçi ise aynen şıöyle söyledi: «örfi 
idareden bu yana oldu beyim. Daha doğrusu, 
Ağustosa kadar 20 lira idi, Ağustostan bu ya
na 65 lira oldu.» dedi. Şamfıstığı ise 60 lira 
İdi. Şaşkınlığımı gören kuruyemtişci daJha ben 
bir şey söylemeden, «Ağabey, vallahi biz de şi
kâyetçiyiz. Badem 20 lira iken günde 4 - 5 ki-
üjo satıp normal kananızı alıyorduk, simidi 65 
lira oldu günde 200 gram bile satamıyoruz. 
Leblebi bile 450 kuruştan 900 kuruşa çıktı.» 
dedi. 

1 400 lira maaş alan ben, bugün çocukla
rıma 13 lira verip 200 gram badem alamadım. 
Evime dönerken de, Allah inandırsın, çaresiz
likten ağladım Fuat Bey. Burada yolum üze
rindeki bakkala uğrayıp, seksenbeşer kuruş
tan 3 yumurta" aldım. Ben Anadolu çocuğu
yum ve 1 400 lira maaş alıp, bugün Ankaratöa 
oturan ve tarhanası, bulguru, eriştesi ve doma-
tes salçalsı köyümden gönderilen 3 çocuk sahibi 
bir babayım. Kömürün tonu evime 600 liraya 
mal oldu. Memuriyeti bırakıp Almanya'ya işçi 
olarak gitmeyi düşjünüyorum; sonra da 17 se-= 
nelik hizmetim ve emekliliğim ne olacak diye 
uykum kaçıyor. Köyümüızde çocukluğumdan 
gayet iyi bilirim; yumurtayı, tavuğu babam, 
kaymakam veya j adanma onbaşısı gelecek diye 
bize yedirmez, onlara saklardı. Şimdi çok da
ha iyi anlıyorum ki, Türk örf ve âdeti, kendi 
yiyemeıdiklerini büyüklerine ikram etmektir. 
Babamdan öğrendiğim bu hususu ben de örnek 
alarak tatbik etmeye karar verdim. Bu sebep
le bu mektupla birlikte size 3 yumurta gönde
riyorum., Bunlardan birini, büğlünün büyüğü 
Sayın Başbakan Nihat Erim'e; birini, ucuzluk 
istiyen Başbakanın muhterem validelerine; bi
rini de, üst üste zam yapıp pahalılık yaratan 
Hükümet azalarından Sayın Çilingdnoğlu'na 
vermenizi; zira bu Bakan hem pahalihk yara
tıp, hem de «milletçe pahalılıkla birlikte müca
dele etmek lâzımdır» dediğine göre, örf ve 
âdetimize ve Çilingiroğlu'nun tavsiyesine uya
rak artık yiyemeyeceğimiz cihetle üçüncü yu
murtayı da Çilingir sofrasında afiyetle yemek 

için bu Bakana vermenizi ve hayat pahalılığı
nı Meclis kürsüsünden dile getirmenizi; şayet 
ıben bir tebaa ve köle olmayıp vatandaş iöem, 
tekrar ve zaruretler sebebiyle vekilim olan siz
den yalvararak istirham eder, bu vesile ile 
mübarek Ramazan Bayramlımızı kutlular, hür
metlerimi sunarım. 

Emek Mahallesi 71 nci sokak, Cemal 
Moroğlu» 

Numarasını siöyilemiyorum. 
Sayın milletvekilleri, benden çok daha faz

la ıstırap çeken 1 400 lira maaşlı memur bir 
vatandaşımın şu ifadelerini ve hayat pahalılı
ğını; daha doğrusu, şu ifadelerden daha kuv
vetli bir şekilde bu durumu ifade etmek kud
retini kendimde bulamadığım için, Hükümetin 
lütfen halka alay eder şekilde beyanlarda builu> 
narak değil, hâdiselerin üzerine ciddî bir şeMl-
de eğilmesini tavsiye eder, bilvesile hürmetleri
mi sunarım, efendim. (Alkışlar) 

4. — Erzurum Milletvekili Rasim CinisU'nin, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'
nun son beyanlarına dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın 
Rasİm Cindisli, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Ayhan Çilingiroğlu'nun son beyanları üzerinde 
gündem dışı söz istemişleridir. Buyurun efen
dim. 

RASİM 01N4SH (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Sayın Çilingiroğlu'nun, 3 gün önceki gaze
telerde «Ticaret Bakanı pahalılıkla mücadeleye 
çağırdı» manşeti altımda kamu oyuna duyuru
lan beyanı ile ilgili olarak söz almış bulunuyo
rum. 

Aylardan beri partimizin, parti grupumu-
zun ve tek tek milletvekili arkadaşlarımızın ıs
rarla üzerinde durduğu «hayat pahalılığı» ko
nusunu, nihayet «n yeitMli makamlar kabul 
etmek zorunda kalmışlardır. Derde çare olma 
mevkiinde olan yetkili makamlar, çaresizlik 
içinde, halka mlüracaat etmeyi de uylguh gör
müşlerdir. Sayın Bakan «vatandaşlarımızın ge
leceğine endişe ile bakması tehlikelerin en bü
yüğüdür. Hayat pahalılığı ile mücadelede bü
tün milletin topyekûn işbirliği sağlanarak ne-
itüce alınabilir; tıpkı eli silâhlı bir düşmanla sa
vaşır gilbi» diye buiyuruyorlar. 
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Tapyekun milletin işbirliğini istemek güzel 
şeydir, topyekûn milletin işbirliğini sağlamak 
büyük başanidır ve alkışlamak isteriz bu başa
rıyı. Şüphesiz kuvvetli hükümetler, millî ira
deye dayalı hükümetlerdir; halkın desteğimi 
alan hükümetlerdir. Ancalk, halam desteğini 
sağlamamın yollan nedir? 

ıSaym ÇiEngiroğlu'nun çağrısı halkım deste
ğini almaya yetmiş mildir? Yoksa, açık rejim
lerde, serbest rekabetin olduğu ekonomik dü
zenlerde hayat pahalılığı ile mücadelenin hü
kümetlere düştüğünü bilen halikımızın tebessüm
lerine mi sebebolmuştur? 

Gerçekten, ağır şartlar altımda mustarip ya
şayan dar gelirli vatandaşların moralini bu be
yan, kezzap gibi, kavurmuştur. Değil mi ki, 
asıl soruna çözüm getirmesi beklenen makam, 
çaresizliğini ortaya koymuştur. Hayat pahalı
lığı ile asıl mücadele etmesi gereken Devletini 
Hükümeti, mesuHyetinden uzak görünüşü içe
risinde, büyük kütlesi müstehlik olan halkı, 
tıpkı eli silâhlı bir düşmanla savaşa çağırırken, 
vatandaşa, «kendi başının çaresine kemdin bak.» 
der gibi bir tultuım içerisindedir. Bu devlet 
anlayışını yeni tanünıyıorua- Eli silâhlı kimse
lerle mücadele için vatandaşı davet eden siya
set adamı yalnız Sayın Çilngiroğlu değildir. 
Ama, inanıyoruz ki, Sayın ÇilingiroğlU bu yol
da kendinden öncekilerin kaderini izlemekte
dir. Kaldı M, Sayın Bakan, topyekûn milletin 
işbirliği yapması için vatandaşın ne yapması 
lâzımııgeldiğini göstermiyor, hayat pahalılığı 
ile vatandaşın nasıl mücadele edeceğini ifade 
etmiyorlar. Vatandaş kasaba, manava boykot 
tmu edecektir; protesto mitingleri mi düzenliye-
cektir; yoksa açlık grevine mi girecektir? Ha
yat pahalılığının en çok müteessir ettiği köy
lümüz, az geliri vatanidaşımıız kiminle, nasıl' 
mücadele edecektir? Yoksa, ihbar şebekeleri 
kurulacak, fahiş fiyatla mal sattığı kabul edi
len kimseler ihbar mı edilecektir? Temenni 
etmediğimiz bu ihtimal içimde zannediyoruz ki, 
ilk ihbar edilecek yer ve kimse bugünkü Hü
kümet olacaktır. 

Çünkü, Hükümet topyekûn milleti hayat 
pahalılığı ile mücadeleye davet ederken, öte 
yandan bir zam ve vergi tufanımı halkın üstüne 
salmaktadır. Nitelkkn, bu talihsiz davetin ya
pıldığının ertesi günü, Bt - Balık Kurumunun 

% 50 oranındaki fiyat artışlarımı takibeidem 
vatandasın parmağı ağzında kalmıştır. 

Hükümetin Meclislere sunduğu yeni Finans
man Kanunu ile konu iyice konduğum edilmiş
tir. Bu suretle Hükümet, kamuoyu önünde 
güç duruma düşmüş, hayat pahalılığı ile mü
cadele dileğinin samimiyeti gölgelemmıiştir. iyi 
niyetlerle yaptığımız uyarmalara kulak veril-
mese de bugün aynı samimiyetle ifade etmek zo
rundayız M, bu gidişin sonu felâkettir. Türk 
ekonomisinin itildiği buhran, olduğundan çok 
daha ciddî bir yörüngeye oturtulmuşltur. Bu 
gidiş, ekonomik bir felâketin habercisidir. Asa
yiş ve ideolojik patlamalardan daha müthiş bir 
tehlike bu tutumla davet edilmektedir. 

Bir bardak çaydan, bir kaşık çorbadan vergi 
alan Hükümete bu halk inanmaz. Halkın inanç
larını kaybeden hükümetler iş başaramazlar. 
Böyle bir zeminde her çırpınış, ekonomiyi Ve 
ısosyal bunalımı biraz daha batağa çekmekte
dir. 

Sayın milletviekilleri, Türkiye'nin uzun vade
li bir ekonomik durgunluğu göze alamayacağı 
ortadadır. Vakit geçirmeden nedenleri tesbit 
edip tedbirler almak lâzımdır. Bu tesbiti ve 
tedlbiri yapmak için de önce, fantezi sözleri ve 
ıdoğmatik inançları bir kenara bırakıp, yaşayan1 

gerçeklerin içinde düşünmek gerektir. Kökü 
eskiye dayanan temel yapıldaM bozuklukların 
üstüne gelen 1970 devalüasyonu ve omu ta-
kilbedem yanlış uygulama, sosyal ve siyasal çal
kantılar, psikolojik unsuru etkileyen moral 
kırıcı bu türlü beyanlar ekonomimizdeki olum
suz gelişmeleri yoğunlaştırmıştır. 

Karma ekonomilerde fiyat kontrolü, esastır, 
Serbest rekabetin olduğu rejimlerde fiyat 
kontrolü zecrî tedbirlerle olmuyor. Fiyat reji
mi, üretim ve tükettim dengesini tanzim eder. 
Karma ekonomilerde fiyat hâkimiyetine daya
lı olmıyan tedbirler ters sonuçlar doğurmuştur. 
Her ekonomik rejimin bünyesinde kalkınmayı 
sağlayan kuvvetler vardır. Ama, karma ekono
miyi kabul eden ülkelerde sosyalist rejimlerdeki 
tedbirlere başvurmak, zaten oynak olan ekono
mik vasatı daha da perişan ötmeye yarar. Bu 
/bunalım ve buhran devreleri de her zaman kö
tü niyetlilerin işine yaramışta. 

Hükümetin yanlış tutumuna örnek vermek 
için bir konuya muhterem dikkatlerinizi da
vet etmek isterim. 
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Kanma ekonomilerde Devlet sektörturün, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin önemli hizmeti, 
serbest rekalbeti dengede tutmaktır. Kasap 
dükkânından kumaş mağazasına kadar her da
la girmiş alan Devlet sektörünün karma ekono
mideki yeri, özel teşebbüsün aşırı kâr heves
lerime engel olmaktır. Serbest rekabette fiyat 
artışlarını barajlamaktır. Bu suretle fiyat po
litikasını tanzim etmektir. Gerçek bu iken, 
Hükümetin, iktisadi Devlet Teşekküllerini yal
nızca kar güvesine yöneltmiş olması doğru de
ğildir, Bugün Hükümetin almış olduğu karar
la İktisadi Devlet Teşekküllerimiz kâr gayesi
ne yönelmıişıtiir ve sıosyal bünyeye yapacağı hiz
meti unutmuş, özel teşebbüs gibi, kâr peşinde 
koşmaktadır. 

Devlet kontrolunda olan temel mal ve hiz
metlere getirilen aşırı zamlar, hayat pahalılığı
nın asıl teşvikçisi durumundadır. Bu sorumlu
luk da, mevcut ve bundan önceki hükümetlerim 
üzerinde kalacaktır. 

Yüce Heyetinizi saygıtataıilia selâmlarım. 

5, — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nın, issizlik ve hayat 'pahalılığı konularında 
gündem dış demeci. 

BAŞKAN — İşsizlik ve hayat pahalılığı 
üzerinde sayın Hasan Tosyalı kısa bir görüş
me arzu etmiştir., buyurun efendim. 

MASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, Yüce Meclisimizin (değerli milletve
killeri; içinde bulunduğumuz şu anda memleke
timizin çok çeşitli ve hayati mevzulaırla karşı 
karşıya olduğunu ben de belirtmek istiyorum. 

Bunların başında hayat pahalılığı, işsizlik, 
plânlı devrede plânsız iş görme, dengesiz kal
kınma mevzularını huzurunuzda belirtmeye ça
lışacağım. 

BAŞKAN — Kısaca. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet efen

dim. 
Muhterem arkadaşlarım; 
12 Marttan "bu tarafa iş başına gelen Hü

kümetimiz, millî huzuru sağlamak, toprak re
formu, eğitim reformu, adlî reform, idarî re
form ve vergi reformu gibi milletimizin kalkın
masında çok büyük yeri olacak olan reformları 
hazırlamak, 1972 yılı Bütçesini hazırlamak, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân hazırlamak gibi çok 

çeşitli meselelerle meşgul olduğundan dolayı, 
ımiUetimizin içinde bulunduğu mevzuları unut
muş görünmekte, ihmal etmiş görünmekte. 
Meşguliyetinin önemini ve çokluğunu takdir 
ediyorum. Bu çalışmalar esnasında, (memleketin 
şu anda içinde bulunduğu meselelerle de ilgi-
lıenilmesinin gelecek için hayati önemi haiz ol
duğunu da belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hayat pahalılığının önlenmesi her gelen hü

kümetin başta gelen vazifesidir. Bugünkü hayat 
pahalılığının tohumu, işsizliğin temeli yalnız bu 
Hükümetin değil, yıllardan beri gelip geçmiş 
olan hükümetlerin plânlı devrede plânsız çalış
masından ileri gelmiştir. (Gülüşmeler ve alkış
lar.) 

Muhterem arkadaşlarım; 

Hayat pahalılığını önlemek için memleketi
mizde zirai ve sınai üretimin artması, maliye
tinin ucuza temin edilmesi, insaflı, ahlâklı bir 
ticaret rejiminin kurulması ve nihayet kanuni 
tedbirlerin, fiyat kontrolünün yapılması lâzım
dır. Bu hususlar yıllardan beri yapılmadı. Ben, 
yalnız bu Hükümeti tenkit eden arkadaşlarımı 
kınamak isterim. Yıllardan beri ekonominin, 
ticaretin anakuralları bu memlekette tatbik 
edilmedi, birikim bu Hükümetin başına yıkıl
mıştır. Bu Hükümeti, bu hususları temine da
vet ediyorum, birincisi bu. 

İkincisi işsizliktir, muhterem arkadaşlarım. 
işsizlik memlekette plânlı devrede plânsız, 
dengesiz bir kalkınma neticesi doğar. Sanayi 
yatırımları, zirai yatırımlar, altyapı ve üstyapı 
yatırımları Türkiye'nin bütün sathına dengeli, 
adaletli bir şekilde (bugüne kadar yatırılmış ol
saydı, bugün memleketimizin şu bölgesinde ve
ya bu bölgesinde işsizlik olmaz, üretim azlığı 
olmaz, herkes işiyle gücüyle meşgul olur, zirai 
üretim, sanayi üretim, hayvansal ve balıksal gı
dalar artmış olur ve böylece vatandaşımız bu
lunduğu köy ve kasabasında ikamet etmiş olur, 
büyük şehirlere akın önlenmiş olur, burada 
müstahsil olma durumundan müstehlik duru
muna geçilmemiş olur idi. 

Muhterem arkadaşlarım, maalesef Birinci 
Beş Yıllık Plânda ve bilhassa ikinci Beş Yıl
lık Plânda bölgelerarası dengeli bir kalkınma 
yapümadığından, yatırım yapılmadığından, sa-
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ııayi kalkınma, zirai kalkınma, üretimin artma
sı, olmamış, memleketin her tarafına dengeli 
yatırımların yapılması sonucu ihracatın artma
sı hususunda da gerekli teşvik tedbirleri yete
rince ve gereğince alınmadığından bugün eko
nomik krizle, işsizlikle, hayat pahalılığı ile 
îbaşlbaşa Ibulunuyoruz. Altı aylık bir hüküme
tin üstesinden gelemiyeceği, altından kalkamı-
yacağı kadar köklü ve şümullü bir iktisadi ve 
ticari krizle karşı karşıyadır, Türkiye. 

Muhterem arkadaşlarım; 
ıŞu anda Üçüncü İBeş Yıllık Plânın hazırlık 

devresinde bulunuyoruz. Eğer bu Hükümet de, 
Üçüncü Beş Yıllık Plânı; dengesiz, plânlı yapı
yorum diye plânsız, sonunda bizi bulgünkünden 
daha feci bir duruma sokacak şekilde yapacak
sa Hükümeti çekilmeye davet ediyorum. Eğer 
Birinci Beş Yıllık, İkinci Beş Yıllık Plân gibi 
adaletsiz, dengesiz bir plân yapılacaksa Üçüncü 
Beş Yıllık Plâna başlamadan evvel bu hüküme
ti istifaya davet ediyorum. (Sebebini izah edece
ğim. Şöyle ki; 

İMufaterem arkadaşlarım; 67 vilâyet içerisin
de yolu, suyu, elektriği, limanı, eğitim tesisi, 
sağlık tesisi bakımından en geri, en fakir, en 
fazla ihmal edilen orta Kuzey - Anadolu'da Kas
tamonu var, benim seçim bölgem. Maalesef dört 
yıllık Başvekilliği esnasında ISüleyman Detmirel 
ilk defa 28 Temmuzda, iktidarının son yılı Kas-
tomonu'ya gelmiştir. Eğer bu Hükümet aynı 
adaletsizliği, aynı düşüncesizliği yapacaksa, 
tekrar ediyorum, çekilsin. Kastamonu'yu misal 
olarak verdim. Kastamonu'da kalkınma imkânı 
vardır. Fakat plânsız, dengesiz, suiistimal yü
zünden (bu memlekette adacıklar faalinde kalkın
ma olmuş. Memleketin bütün sathına kalkınma 
yayılmadığı için bu hayat pahalılığı vardır, bu 
işsizlik vardır. Kimi kime şikâyet ediyoruz, 

Muhterem arkadaşlarım; bir misal verece
ğim, Kastamonu'da, her zaman tekrar ettiğim 
gibi... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, gündem dışı söz 
talebinizde Kastamonu vilâyetinin ihtiyaçları 
yoktu. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Dengesiz 
kalkınma neticesi, bu memleketin bu hale gel
diğine misal veriyorum, bildiğim yerden, Sayın 
Başkanım. 

Kastamonu'nun ormanları, Finlandiya'nın, 
isviçre'nin, Avusturya'nın orman varlığından 
fazla olduğu halde oralarda 2 6C0 - 6 400 tane 
kâğıt hamuru, selüloz fabrikası mevcut iken 
Kastamonu'da bir tane dahi yoktur. Kastamo
nu'da Türkiye'nin en büyük kâğıt fabrikasını 
besliyecek orman, kapasite olduğu ve envanter 
tesbit edildiği halde fabrika yapılmamıştır. Es
ki Başbakan Süleyman Demirel, Aksu Kâğıt 
Fabrikasının açılış töreninde, «8 nci kâğıt fab
rikasını ve Türkiye'nin en büyük kâğıt fabri
kasını Kastamonu'da yapacağız, etütleri bitti, 
envanteri bitti.» dediği halde, aradan iki yıl geç
ti, bu Hükümet zamanında da 6 ay geçti, hiçbir 
şey yok arkadaşlar. Bu mu kalkınma? Her se
ne Kastamonu'dan 100 bin kişi yorganını sırtı
na alıp terki diyar etmektedir. Bu mu insan
lık, bu mu Hükümet? Bizi buraya bunun için mi 
gönderdiler? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben Kasta
monu üzerinde duruyorum... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir istirhamım 
olacak, bağlasanız, çok dağıttınız çünkü. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Beni buraya gönderen seçmenim; «Her tara

fı düşmanla işgal edilmiş Türkiye'yi kurtarmak 
için 70 bin gazi, 30 bin şehit, 12 bin malûl, kol
suz, bacaksız verdik, 50 yıldan beri benim is
kelem mi yapıldı, yolum mu yapıldı, hastanem 
mi var, doktorum mu var, okulum .mu var, bir 
tane bacası tüten fabrikam mı var?» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, insaf diye bir şey 
var. Son söz olarak tekrar ediyorum. Benim se
çim bölgem olan Kastamonu dengeli kalkınma
nın en fazla gadrine uğramış bir ildir. Bundan 
sonra olsun, sosyal adalet icabı, insaniyet namı
na rica ediyorum, Mecliste 10 defa söyledim, 
Hükümete tekrar rica ediyorum, eğer bu Hü
kümet de memleket haritası üzerinde bir Kas
tamonu var olduğunu bilmezse, 50 yıldan beri 
yapıldığı gibi aynı ihmali yapacaksa, lütfen 
şimdiden çekilsin, adaletli bir Hükümet gelsin 
işbaşına. 

Sayın Başkanım, hürmetlerimle. 

6. — Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in, Ma-
raş Milletvekili İbrahim Öztürk, Benizli M ili et-
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vekili Fuat Avcı ve Kastamonu Milletvekili Ha
san Tosyalıyım hayat pahalılığı konusundaki 
gündem dm demeçlerine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı hayat pa
halılığı üzerindeki görüşlere cevap verecek. Ev
velki arkadaşları da ihtiva ediyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili Ergin, ha
yat pahalılığı üzerinde görüşen arkadaşlarımıza 
cevap verecektir, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Bugün konuşulan şeyleri biz de tabiî sizin gi
bi ıstırapla dinledik. Zaten bu ıstırabın farkın
da olmadığımızı zannetmezsiniz, her halde. Çün
kü, Hükümete geldiğimiz ilk günden beri bunu 
cidden içimizde hissediyoruz. 

Size bir şey siöyliyeyim, bir şeyi hatırlata
yım ; 22 Hazirandaki beyanatım, ki hiç hoş kar
şılanmamıştır, karamsar bir beyanat olduğu 
için; onu mütaakıp Sayın Başbakanımızın ko
nuşmaları, diğer arkadaşlarımın konuşmaları 
ve verdikleri rakamlar elbetteki hoşa gitmemiş
tir ve biz bunların hoşa gitmiyeceğini bile bile 
konuşmuşuzdur. 

Bu ciheti işaret etmekten tek maksadım, hiç 
de bihaber ve gafil olmadığımız, bu ıstırabı mil
letle ve sizlerle beraber bizim de çektiğimizi bir 
defa daha hatırlatmaktır. 

Şimdi sayın milletvekilleri, 6 - 7 aydan beri 
çalışıyoruz. Öyle iktisadi vaziyetler vardır ki, 
bunların tedbiri, bir düğmeye basarak meseleyi 
halletmez. Bunun üzerinde uzun boylu çalış
malar iktiza eder. Bu çalışmalarımız nedir, al
dığımız tedbirler nedir, düşüncelerimiz nedir, 
bunu en kısa zamanda huzurunuza sebepleriy
le, tedbirleriyle ve umduğumuz neticeleri ile bir
likte getireceğim ve hem de toptan getireceğim. 

Yalnız bu kadar da değil, bittabi bütçe ile 
beraber bunları getireceğim. Tabiîdir ki vergi 
kanunlarım huzurlarınıza getirirken bunların 
n© gibi zaruretlerden doğduğunu da izaha gay
ret edeceğiz. Çünkü, herkesin zannı hilâfına 
öyle vergi kanunları, öyle şeyler vardır ki, pa
halılık yaratacağı zannedilir, kasdı ucuzluktur. 
Yanılırsak tashih buyrursunuz. Yalnız biz bun
ları huzurunuza kemali hürmetle getireceğiz ve 
arz edeceğiz. 

I Arz edeceğim bu kadardır efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— Leblebinin kilosu 9 lira Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Mut

lu, çok rica ederim. 
7. — İçel Milletvekili Turhan Özgi'mer'in, 

jandarmalar tarafından dövülen dört muhtar 
hakkında gündem dışı demeci ve Devlet Bakanı 
Attilâ Karaosmanoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — içel Milletvekili Sayın özgü
rler, dört muhtarın jandanıalar tarafından dö
vülmesi ile ilgili, gündem dışı kısa söz istemiş
lerdir, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Sözümün en sonunda söyliyeceğim bir husu
su baştan sual halinde tevcih ederek konuşmama 
başlıyacağım. Ancak, Sayın içişleri Bakanı da 
burada olsalardı çok iyi olacaktı, bu takdirde 
Hükümete tevcih ediyorum sorumu, şöyleki : 
Sormak ve öğrenmek istiyorum; bir sıkıyönetim 
kumandanının oğlu birinci sınıf vatandaştır da, 
seçimle gelmiş dört muhtarımız ikinci sınıf va
tandaş mıdır?.. 

Bu sonumun cevabını bir kere daha konuş
mamın sonunda istiyeceğim. 

Arkadaşlarım, konuşmama konu yaptığım 
husus şu: içel'e bağlı bir Anamur ilçemiz var. 
Anamur ve Gülnar ilçesi arasında Tersakan Pa
zar?. denilen bir pazar kurulur, Yaz aylarında. 
Bundan üç sene evvel Bahçekoyağı köyünden 
Mustafa Ertan adında bir kişi, kardeşi âdeta 
doğranarak öldürüldüğü için, kendisi de cina
yetlere başlamış, birinciyi işlemiş kaçmış, ikin
ciyi ve üçüncüyü de bundan üç ay evvel işle
miştir. Yani mevzuatımızın şakı dediği bir şa
hıs olmuştur; şüphesiz tasvibetmiyoruz. 

Ancak, 1481 sayılı bir Kanun çıkardık bun
dan iki ay kadar evvel, daha mürekkebi kura
madı. Şakilerin ne surette tedibedileceği, nasıl 
takibedileceği hususunda münakaşalara sebe-
bolan, günlerimizi, haftalarımızı alan bir ka
nun çıkardık. O kanunun tatbiki gerekirken 
bakınız Hükümet hangi yolu tercih etmektedir. 

Arkadaşlarım, 27 Ağustos 1971 tarihinde bu 
şahıs, ona takaddüm eden günlerde üçüncü ci
nayeti işleyince, onu arayıp bulmakta acze dü-

I şen emniyet kuvvetleri, 1481 sayılı Kanunu da 
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tatbikte şüphesiz ihmalkârlık içinde, kolay yo
lu tercih etmişler; kimdir bunun yakınları? 
Falan, falan, falan köyler. İçel'e bağlı dört 
tane köyün muhtarı ki isimlerini de veriyorum, 
zapta geçsin ve bunların hakkında şüphesiz ge
reken muamele yapılmadığı hususu kamu oyun
ca da iyice bilinsin: Anamur'un Tekmen Muh
tarı Ali Taş, Bahçekoyağı Muhtarı Mehmet 
Ok, Gözce Muhtarı Ahmet Ali Gök, Aksaz Muh
tar». Murat Kaygan. 

Göreve seçimle gelmiş bu dört muhtarı, Ana
mur'un Kızılca karakolu jandarmaları ve Gül
nar'ın Hortu köyü karakolu jandarmaları ile 
birlikte Tersakan pazarına götürüp binlerce 
halkın önünde kıyasıya dövmüş ve bununla da 
yetinmemiş, muhtarların çocuklarını ve yakın
larını da alarak 20 kişilik bir grupu o yakındaki 
Elmakozu Yaylasına çıkarmış, dört muhtarı 
ağaca bağlamış, üç gün müddetle sabahlara ka
dar, 20 kişilik kadınlı, kızlı, çocuklu ve hattâ 
içlerinde hamile olan kadınların da bulunduğu 
yakınlarının önünde haysiyetleriyle oynamak 
için dövmüştür. Gündüz o, 20 kişilik grupun 
içine atmıştır. Zabıtlara hassaten geçmesi için o 
evi de söyliyeyim; Elmakozu Yaylasında o kö
yün ihtiyar Heyeti Üyesi Ahmet Yakışık'm 
evinde. 

Üç gece sabaha kadar bu dört muhtar dövül
müş ve illâ ki, kaatili bulacaksınız, denmiş. 

1481 sayılı Kanunda biz kaatilin, şakinin böy
le mi bulunmasını münakaşa etmiştik?!.. 

İki ay evvel vukubulan bu hâdise Hükümet 
Başkanına bildirilmiş, içişleri Bakanına bildi
rilmiş, gereksizdi şüphesiz ama Meclis Başkanı
na da bildirilmiş, Oumlhurbaişjkanına da bildiril
miş ; hiiçjbir muamele yok, fakat yakında öğren
dik ki, şikâyet tersten işliyor. Bu sefer dört 
muhtar yeniden, kendilerine engizisyon eziyeti 
yapan jandarmalar tarafından ifadeleri alın
maya tabi tutulmuş ve yenli bir sopa aanelî yesi 
başlamış ve jandarmalar bu dört muhtara de
mişler ki, eğer bu ayın sonuna kadar siz katili 
bulmazsanız, daha nerelere başvurursanız vuru
nuz, bu sopadan kurtulaımyacaksınız. işıte mek
tupları elimde. 

Ay sonu geliyor, «Sizi Elmakoza yaylasına 
yenıiıden çıkaracağız.» diyorlar. Eğer bunlar da 
vatandaşsa, bunlar ikinci sınıf vatandaş değil
se, siz 1481 sayılı Kanunun gereğini yaparak 

katili bulunuz, bu masum vatandaşın yakasın
dan elinizi çekiniz. Hükümetin görevi kanun 
tatlbikcisıi olmak lâzımlgelrken, kolay usulleri, 
engizisyon mezalimine taş çıkaracak usulleri 
lütfen terkediniz. 

Arkadaşlarım durum bu iken bakınız, ko
nuşmamın başında arz ettiğim soru'ma geliyo
rum... 

IBundan on, oribeş gün evvel Mersin'de bir 
olay vukua geldi. Mersin lisesinde öğrenci 
ıgenç kızlarımıza sarkıntılık edildiği iddiası 
emniyete intikal etmiş, Valiye intikal etmiş. 
OESmnliyet gereğini yapmış ve emniyet memurla
rını orada görevlendirmiş. Bu sarkıntılık vuku-
bulmuş, sarkıntılık yapan gençlerden birkaç 
kişi karakola davet edilmiş, ifadeleri alınmak 
için. İfadeleri alınanlardan bir tanesi «Bana 
hiçbir muamele yapamazsınız, ben Ankara Sı
kıyönetim kumandanı Semih Sancar'ın oğlu 
A l Sancar'ım» demiş. Gereken muameleler ara
sında ona istisna yapıldı mı yapılmadı mı, o da 
ayrı bir münakaşa mevzuu ama, ifadesi alın
maktan gayri bir şey yapılmıyarak serbest bı
rakılmış neticede ifadeyi alan Komiser Bünyat 
Kayı başta olmak üzere üç tane de polis görev
lerinden uzaklaştırılıp elbiseleri de soyulmuş
tur. 

Türkiyenin ortasında, 20 noi asrın bu ikin
ci yansında büyük iddialarla Hükümet ettiği
ni beyan eden bir Hükümetin içişlerinde böyle
sine bir muamele nasıl yapılır? 

©enim içellimde, Anamur'da seçimle gelmiş 
dört tane muhtar sabahlara kadar üç gün dö
vülür, hiçbir muamele yapılmaz ve tehdit de
vam eder, hiçbir surette harekete geçilmez. An
cak, bir sarkıntılık muamelesinde ifadesi alman 
ıbir şahıs, ama bir Sıkıyönetim Kumandanının 
oğlu imiş, Semih Sancar'ın oğlu Ali Sancar, 
imiş, karakolda ifadesi alındığı için dört tane 
emniyet mensubunun elbiseleri soyulur. Hükü
met olarak bundan haiberiniz yok mu? 

Kamu oyuna intikal etti, gereği olarak ne 
yapıldı? Yüce Mecliste bunu sormak elbette 
hakkımızdır. 

Arkadaşlarım, sualimi tekrar ediyorum, bu 
memlekette kanun herkese seyyanen ve eşit 
tatbik edilir. Bir şahsın babasının Sıkıyönetim 
Kumandanı olması ile, bir şahsın sadece güna
hı bir dağ köyünde doğmuş olmaktan ibaret 
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'ise, lütfen, ona ayrı muamele tatfhdk etmeyiniz. 
Kanunları aynen tatbik etmediğiniz takdirde, 
kanun onu yanlış tatbik edenlerin yakasına ya
pışır. Bunu böylece arz eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Karaosman-
oğlu. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU — Sayın 
milletvekili, belli bir konuda gayet ciddî ve 
ağır bâzı iddialarda bulunmuşlardır. Bu husus
ta içişleri Bakanı en yakın tarihte gerekli ce
vapları verecektir. 

iSöylenildiğâl şekildeki hâdiselerin vukuuna 
hiç'bir Hükümetin göz yummasına imkân yok
tur. Bu bakımdan arkadaşıma, İçişleri Baka
nı tarafından konu ile ilgili izahların verilece
ğini ve... 

MEHMET ERSOY (Kütahya) — Tahkikat 
açtırın, tahkikat! 

H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — İçişleri Ba
kanı dışarda oturuyor efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Okyayuz, lûfen müda
hale etmeyiniz. Böyle bir usul yok, dışarda otu
ruyor, içerde oturuyor, diye. 

TURAN ÖZGÜNER (içel) — Gündem dışı 
konuşma silsilesinden haJberi yok mu Sayın Ba
kanın? 

'BAŞKAN — Gündem dışı sözlü sorunun, 
gündem dışı görüşme hakkını vermek Başka
na aittir. Konuşma mevzuunu Bakanın bilme
sine imkân yoktur, gerekli hazırlığını yapar, 
gelecek birleşim bunun cevabını verir. Sayın 
Devlet Bakanı ve Başlbakan Yardımcısı da bu
nu ifade ediyorlar tahmin ediyorum. 

iBiz Bakanlara, gündem dışı şu konu, bu 
konu vardır, demiyoruz. Böyle bir mecburiyeti
miz yok. 

ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben sade
ce bu konu üzerinde ciddiyetle durulacağım 
ve gerekli izahım huzurlarınıza getirileceğini 
[bildirmek için huzurlarınızı işgal ettim, teşek
kür ederim. 

'BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

8. — Grup başkanvekiUerinin, Seher Bayra
mı münasebetiyle Birleşimin 24 Kastm 1971 
Çarşamba günü saat 15,00 e ertelenmesine dair 
önergesi (4/225) 

BAŞKAN — Siyasi Parti Grup Baişkanve-
killerinee verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Araya giren Şeker Bayramı münasebetiyle 
Birleşimin 24 Kasım 1971 Çarşamha günü saat 
15,00^ ertelenmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
ÖBaşkanvekili Başkanvekili 

İzmir istanbul 
Ali Naili Erdem Necdet Uğur 

D. P. Grup M. G. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

(Sakarya Siirt 
Vedat önsal Nefti! Oktay 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler... Etimiyenler... Kabul edil
miştir. 

9. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Türk Hava 
Kurumunun bâzı vergilerden, bütün harç ve re
simlerden muaf tutulmasına ait kamın teklifi
nin, havale edildiği Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden 
müteşekkil bir Geçici Komisyona havale edilme
sine dair önergesi (4/224), (2/559) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener ve Hüsnü 
Özkan tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

(Sayın (Başkanlığa 

Türk Hava Kurumunun bâzı verlgilerden, 
(bütün harç ve resimlerden muaf tutu'lmasma 
ait 28 . 8 . 1071 tarihinde yaptığımız kanun 
teklifi, işin önem ve ivediliğine binaen, havale 
edildiği Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er kişilik üyeden 
müteşekkil bir Geçici Komisyona havale edil
mesinin oya arzını teklif ediyorum. 

Saygılarntnala. 
Hatay Traibzon 

Hüsnü Özkan Ahmet Şener 

BAŞKAN — Sayın Şener ve Özkan tarafın
dan geçici bir komisyon kurulması ve teMifle-
rinlin bu komisyona havalesi hususu istenmekr 
tedir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaftul edilmiştir. 

— 67 
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10. — Maliye Bakanı Sait Nuci Ergin'in, 1318 

sayılı Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi 
(kanunlarının tadiU hakkında kanun tasarısının 
havale edildiği Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 
konvisy onlarından seçilecek 6 şar üyeden kurulu 
bi rgeçici kondisyonda müzakeresine dair öner
gesi (4/223), (1/545) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Sait Naci 
Eriğin tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
(okutuyorum. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Meclise sunulmuş bulunan 1318 sa
yılı Finanslmam Kanunu ile diğer bâzı vergi 
kanunlarının tadili hakkında kanun tasarısının, 
ivediliği dolayısıyle, Ihavale edildiği Adalet, 
İçişleri, Ma'lliye ve Plân komisyonlarından se
kilecek 6 şar üyeden kurulu bir geçici komis
yonda müzakeresini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

ISait Naci 'Engin 
TVEalÜye Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanının yazl
ısında Finanlsıman Kanunu ile ilgili bâzı kanun 
taşanlarının geçici bir komisyonda görüşülmesi 
müstaceliyetine binaen talebedilmektedir. 

IBu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Bir hususu Genel Kurulun bilgilerine arz 
edeceğim; 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunca 
üye seçimi tamamlanmış bulunan Kamu. ikti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun baş
kan, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere 
118 . 11 . 1971 Perşembe günü saat 11,00 de tah
sis edilmiş bulunan salonda toplanacaklardır. 
[Başkanlıkça bu toplantımın yapılması rica olu
nur. 

11. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, II al-
kapmar tesislerinin yapımı ile ilgili olarak ger
çeklerin belirlenmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/91) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Yılmaz tarafından 
verilmiş bir Mecls araştırması önergesi vardır, 
okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Geri kalmış yoksul bir ülke olan Türkiye 

büyük fedakârlıklara katlanarak ekonomik 
ığücünün küçümsemmiyeoek bir bölümünü spor
la ilgili yatırımlara ayırtmaktadır, inşaat sek
töründeki yatırımların büyük bir kısmını ise 
spor tesisleri teşkil etmektedir. 

Kabul etmek gerekir ki, sporda çağdaş ulus
ların ulaştıkları düzeye ulaşmak yeltenekli 
sporcuların yanında yeterli tesis ve malzeme
ye sathiibolmayı da gerektirir. Ancak o zaman
dır ki, çağımızın gerektirdiği bilimsel ve mo
dern çalışma sağlanabilir ve başarılar elde edi
lebilir. 

IBizde uzun yıllardır süregelen uygulama 
göstermiştir M, halkımızın yarattığı büyük ola
naklar yetersiz, bilgisiz yöneticilerin elinde ge
reği giibi değerlendirilmemekte ve Türkiye ye
terli spor tesislerine bir türlü kavuşamamakta 
ve uluslararası müsabakalarda başarılı olama
maktadır. 

Her yıl bütçeden spora yapılan ödenekler 
yurdumuzun otlamaklarına oranla çök önemli 
sayılabilecek miktardadır. Ne yazıktır ki, bu 
ödenekler ve özellikle tesislerin yapımına ay
rılanlar gereksiz yerlere çarçur edilircesine 
harcanmaktadır. Yatırımlar amacına uygun 
yapılmamaktadır. 

Ülkemizde yapılan yatırımlar ve özellikle 
spor yatırımları Türkiye'nin koşulları ve ola
nakları dikkate alınarak ve Plânlamanın gös
terdiği hedeflere uygun olarak değil de, daha 
çok politik düşüncelerle hareket edilerek yapıl
mıştır. Yapılan spor tesisleri daima yanlış, ek
sik ve pek çoğu belirli seçim bölgelerini tatmin 
etmek ve kişilere çıkar sağlamak amaciyie yap
tırılmıştır. 

özel hesaplarla yapımı başlatılan projelerin 
hiç birisi ihale süresinde ve ihale bedelleri ile 
bitirilememiştir. Yatırımların bitirilmesi yıllar
ca sürüncemede kalmakta ve tesisler ihale be
dellerinim 3 - 5 katına maledilebilanektedir. 

Bu konuda örnekler boldur. Kesin olarak 
diyebiliriz ki, projesi tam uyuglanmış ve ihale 
bedeli ve süresi içerisinde yapımı bitirilmiş bir 
ıtek spor tesisi yoktur. 

Ankara Cebeci Stadyomu, Eskişehir Stad-
yomu, istanbul Fenerbahçe Stadyomu, Ankara 
Atatürk Spor Salonu, DıeuMi ve izmit Stad-
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yumları ve eklenebilecek yüzlercesini saymak 
mümkündür. 

'Halkapmar Spor tesisleri; 
Bu örneklerden yalnız birini ayrıntılı olarak 

güzler önüne sermek, spor tesisleri inşaatında 
'oynanan oyunları ve sağlanan özel çıkarların 
içyüzünü bütün çıplaklığiyle ortaya koymaya 
yeterlidir. 

'Uluslararası bir organizasyonun iyi bir bi
çimde düzenlenmesi ulusça dileğimizdi. Nite
kim izmir'de yapılan Akdeniz oyunlarının or
ganizasyonu bu ulusal dileğimize uygun olarak 
yapılmıştır denebilir. 

ıFakat bu oyunların büyük gürültüsü ara
sında kamu oyunun dikkatinden bâzı gerçekle
rin saklandığı kanaati bizde uyanmıştır. 

Bir kamu kuruluşu niteliğindeki mimarlar 
odalsının yaptığı belgeli çalışmalar bu endişe
mizi kuvvetlendirmektedir. Açıklamalardan 
sonra ortaya çıkan durum bu konunun uyutu-
lacağı izlenimini yaratmıştır. 

Değerli spor yazarlarımızın yıllardır yap
tığı uyarılar nasıl dikkate alınmamış ve sporu
muz bugünkü duruma düşürülmüşse; bu kez de 
Halkapmar Spor tesisleri hakkında mimarlar 
odasının belgeli iddiaları ve konuya ciddî bir 
biçimde eğilen gazetelerin yayınları umursan
maz ve dikkate alınmaz gibi bir durum var
dır. Basit demeçlerle bu konu da Örtbas edil
mek istenmektedir, kanaati yaygındır. 

Mimarlar Odası : 
Te'sislerin yapımında Bayındırlık Kurulu 

ve mahkeme kararlarına aykırı olarak temel in
şaatı «fore kazıklarında» müteahhide 9 milyon 
lira; beton kalıplarında şartname hükümleri
ne aykırı fiyait tesbitleri yapılarak 29 milyon 
liira fazla para ödendiğini iddia etmekte ve bun-
lar.ı belgelemektedir. 

imalâtın kalitesiz yapıldığını ve çeşitli 
oyunlarla müteaMride 40 milyon kadar haksız 
kazanç temin edildiğini belirten Mimarlar Oda
sı iddialarını ihale dosyasında mevcut evraka, 
inşaat kontrol elemanlarının yazı ve zabıtları
na, Bayındırlık Kurulu ve mahkeme kararları
na dayandırmaktadır. 

Bütün bunların yanında, tüm çabalara ve 
fedakârlıklara rağmen Halkapınar Tesislerinin 
yapımı bitmemiş, antrenman salonları, yüzme 
havuzu ve ısıtma merkezi ve tesislerin çevre 
düzenlenmesi yapılmamıştır. 

17 . 11 . 1971 O : 1 

'Sonuç : 
1. Beden Terbiyesince ihale edilen ve ya

pımı Sonradan Bayındırlık Bakanlığına devre
dilen Halkapmar Tesislerinin Devlet Plânla
ma Teşkilâtı ve Plân hükümlerine aykırı ola
rak yürütüldüğü iddiasının, 

2. Tesislerin yapımının ihale süre'sünce bi
tirilememesinden doğan ve bütçeye büyük kül
fetler yükliyen, maliyetin 3 - 5 kat artmasına 
sebebolan sorumlular hakkında soruşturmanın 
gerekli olup olmadığının, 

3. Bugüne değin büyük bu gibi yatırımlar
da bir gelenek haline gelen «proje yarışmasın
da» kazanan projenin uygulanmasından vaz 
geçilerek Beden Terbiyesinin yetersiz teknik 
kadrosu - ki hazırladıkları projenin inşaat sıra
sında değişikliğe uğraması bunu kanıtlamakta
dır - tarafından hazırlanan projenin bakanlık 
emriyle tercih edilmesinde yetkinin kötüye kul
lanılmasının var olup olmadığının, 

4. Halkapmar Spor Tesislerinin yapımın
da müteahhidin 40 milyon gibi büyük bir hak
sız kazanç sağladığı iddiasının gerçek olup ol
madığının bilinmesi, 

5. Şartnamelere aykırı imalât yapıldığı 
ve kalitesiz bu imalâtı örtbas etmek için yet
kili kuruluşlarca verilmiş raporlarda tahrifat 
yapıldığının, 

6. Tesislerin ikinci ihalesinin «aynı müte
ahhide verilecektir» kaydiyle yetkisiz kişiler 
tarafından ihale edildiğinin doğru olup olma
dığının, 

7. Bundan böyle yapılacak tesislerde, ya
pıldığı iddia edilen bu gibi yolsuzlukların ve 
«kitabına uydurmalarım» meydana gelmemesi 
için bundan sonra alınacak tedbirlerin neler 
olabileceğinin ilkelere bağlanması, 

Yukarda özetle saydığım ve açıkladığım 
nedenlerle Halkapmar Tesislerinin yapımı ile 
ilgili olarak gerçeklerin belirlenmesi için Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis araş
tırması öneririm. 

iSaygılanmla. 
içel 

Çetin Yılmaz 
IBAŞKAİN — Sayın, Çetin Yılmaz'ın Mec

lis araştırması isteğini havi önergesi okunmuş
tur. Gündemdeki yerini alacak ve sırası geldi
ğinde görüşülecektir. 

69 — 
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Gündemimizin Başkanlık Divanının Gre
ne! Kurula sunuşları meyanında 1, 2, 
3, 4, 5 nci sıralarında yer alan ve araştıranla1 

komisyonlarına üye seçimi ile ilgil konular var
dır. Gündemimizde her hangi bir tadil yapma 
imkânını sağlıyan bir takrir de verilmemiştir. 
Bu durumda gündemdeki sırayı takibeltmek 
mecburiyetindeyiz. Ancak açık oyla seçim ya
pılacağından Başkanlıkça Genel Kurulda müşa
hede edilen durum, yapılacak bir açık oylama 
Sonucunda çoğunluğun meydana çıkmıyacağı 
hususunu göstermektedir. 

17 . 11 . 1971 O : 1 
Yani, Genel Kurulumuzda çoğunluk bulun

mamaktadır. O bakımdan seçimlere gitmek ve 
yoğunluğu bu suretle aramak zaman israfından 
ibaret kalacaktır. 

Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar 
veçhile 24 . 11 . 1971 Çarşamba saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşümi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma Saati : 16,40 



Millet Meclisi 
Gündemi 

5 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 11 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

2. — Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
maksadiyle kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/15) 

3. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçlan tesbit etmek mak
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
na üye seçimi. (10/16) 

4. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tes
bit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/18) 

5. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yüksel
tilmesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/19) 

6. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (8/5) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak

çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

9. — 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) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi 'düzensizliğine engel olu çı
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 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) 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

H. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı-
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mmda 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) 

15. — 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» m ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nei madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabaneı 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) 

17. — 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 etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

18. •— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

19. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesibit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır-
mıasi" yapılmasına dair önergesi (10/28) 

20. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

21. .— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
ötmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

23. —- Manisa. Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'ın Haş
haş 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 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

24. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

25. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettiıı Kara-
ea'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmın tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
'bir Meelfis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

26. — Ordu Milletvekili Mcımduh Ekşfnin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni.temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap-



inak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

28. — Nevşehir Milletvekilli ıSalâhattin Hak
kı Esatoğlu'nıın, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

:29. —• İSinıop Milleltvelkili Hilmi İşıgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 196G malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

i30. — İçel Milletvekili »Celâl Kangılı'niitt, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

• 31. —• İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

32. — İçel Milletvekili Celâl. Kangılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genci görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

33. —• İçel Milletvekili Celâl Kangı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

,34. _ içeıl Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

•35. —• İçel Milletvekili 'Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir. genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

36. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci madclesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

,37. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

,38. —• Antalya Milletvekili İhsan Atalöv'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 açıl
masına dair önergesi (10/35) 

39. —• İçel Milletvekili Celâl Kangılı'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 maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

40. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

41. — iSakaırya Milletvekili Hayrettim Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ım ası açılmasına dair önergesi (10/38) 

42. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

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

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

45. <— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-
latle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

(46. —. içel Milletvekili Celâl Kangılıfaın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

47. — içel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
nnca bir Meclîs araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

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

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana-
yasamn 88 nci maddesi uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkaranız paralelinde is
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

52. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zarari ihtiyaçlannı 
gerçek fiyatlar üzerinden satın alınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

•53. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or-
manlann korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyannca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlannın neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyann
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlanmızm geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla almması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 
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57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden aımması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

5*9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir ge-
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

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

61. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

62. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

63. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

64. — Bursa Milletvekili Kasım Önaldım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarımın düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

65. — Maraş 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) 

66. — Sakarya Milletvekili Hayrettilıı Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

67. — Sivas Milletvekilli Vahit: Boaatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nuşumda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

68. — Samsun Milletvekili Kânımın Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

70. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle .Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi (8/27) 

71. — İçel Milletvekili Turhan! Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
rnütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

72. — Maraş Miîletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençleri 



Konusunda bilgi edinmek makpadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

73. — İstanbul Milletvekili Eşref Deriııçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/G7) 

74. — Kayseri Milletvekili Turhıaın F.eyziioğ-
lu'nnn, Eıesmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyaranca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/69) 

75'. — Maraş Milletvekili İbrahim Özıtürk'üm, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

76. — Ankara Milletvekilli Suna Turiail ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl 'eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

77. — Maraş Milletvekili İbrahim' üztürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için ıhangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

78. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni tesbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu (konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 inci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

79. — Maralş Milletvekili İbrahim Öztürfc'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 

Parlâmentonun nasıl bir tutum \c davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

80. — Konya •'Milletvekilli özier ölçmenin, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorumlarının neler olduğunu tesbilt 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nıci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırımıası açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

8.1. — İçel Milletvekili Turhan özgünlerin, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyaranca bdr 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

82. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

83. — Maraş Milletvekili İbrahim özttiütfk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

84. — Gaziantep Milletvekili Şin'asi Çolialk-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca biır Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/76) 

85. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mm, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir iMıeclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

86. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihracat 



formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve 
nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkın
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/38) 

87. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek maciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

88. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'mn, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

89. •—• İçel Milletvekili Celâl Kargulı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

9'0. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80). 

(91. —• İçel Milletvekili 'Celâl Kargılı'nın, 
Türk basını ve mensuplarının sioırunlannı tes
bit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları bul
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/81) 

•92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına 'dair önergesi. (10/82) 

'93. — (Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

94. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yollan bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

95. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız (bir (kurum haline getirmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

96. — Ankara Milletvekili Sıma Tural ile 
Sinop Milletvekili iHilmi İşgüzar'ın, güreş spo-
ruımuızun içimde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak terbirlerd tesibilt «etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bıir bakanlığa iihtdyaoolup olmadığını 
tesibit etarek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

98. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Elkşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz kesim, tarla açıma, yerleşme, düzensiz 
otlatlma ile orman yangınlarına, (böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı <korutmalk için 
alınacak tedbirleri tesibit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 ned maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

100. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halik sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olaraik alınacak tedbirleri iteslbit <etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 ned maddesi uyarın
ca (bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 



B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi1 : 
3 .9 .1971) 

X 2. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İç
timai Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı 
Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması 
ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sırrı Atalay ve 11 arkadaşının Millî Eği
tim Mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu ka
nun teklifi ve 25 numaralı Geçici Komisyon ra
poru. (1/532, 2/262) (S. Sayısı : 431)* (Da
ğıtma tarihi :25 . 10 . 1971) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

3. — îzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan 
sözlü soıusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye

ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Milletvekili Ilamıdi IIa;mameı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Tiearet Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul MilHetvekili Eşref Deriınçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'ım, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

.18. — İçel Milletvekili Çetin Yılmamın, tçel-
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topalloğlu'nun, 
Hastaış ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan özıgüner'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Cefiâl Kargılı'ııı<n, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

17. — Kastaımooıu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 



18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindelki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine daiv 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soıusu. (6/84) 

20. — Aydın1 Milletvekili M. Kemal Yılınaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tamır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından srözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ııv, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibaııka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turaıı'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili! Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekilli Hasam Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Haandi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya .Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. •— Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
iu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim 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) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekilli Celâl1 Kargılı'mn, 
paso ihtilâfı üzerine, Bas/bakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topal oğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gür
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
gen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

40. — Uşfak Milletvekili Âdil Turaıı'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak: Milletvekili Âdil Turan'nın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap-
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larma dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceıoğ-
lu'nun, Kaleeik sulama projesinin ne zaman 
l:amamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

44. — Ordu Milletvekilli Memduıh Ekşi'aıdm, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü-
aiin değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
cımdan sözlü sorusu. (6/118) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Anığı'mm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

47. — Gaziantep Milletvekili Şinaisıi Çoıkk-
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) 

48. — Istamlbul Milletvelkilü Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ula§-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

49. — Gaziantep MiBetrvefcili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

50. — (Sivas Millötvelkili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

51. — Sinop MMeltivekiri B l m i İşgüzar'in, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

52. — Erzurum MilldttvekÜii Gbyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacımın kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

'53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

55. — Erzurum Milletvekilli 'Gıyasettin Ka
ra ca'nın, ilçe ve köylerdeki vekü imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

96. — Erzurum Milleitvefcillii Gıyasetititı Ka-
. raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 

ile köyü iıçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

57. —• Erzurum MilietiveMili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

58. — Erzurum Milletvekili Gıyaselttin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

59. — Tralbzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

60. — TokaJt Miletveküli Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından püot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

61. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan. 
Avşargü'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğr» 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

6(2. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
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) 



63. — Konya Milletvekili îrtfan Baran'ın, 
yurttaşların can ve mal güveınliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

64. — Konya Milletvekili îrtfan Baran'ıtı, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sor isu 
(6/141) 

05. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Alideniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

66. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeıker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

67. — Erzurum MM'etvekiifli Gıyasıettin Ka-
raca'nun 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) 

08. — Ankara 'Milletvekili îbraMim Sıtkı Ha-
tipoğlu'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) 

69. — Adıyaman Milletvekili! Yusuf Ziya 
YıLmaz'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) 

'70. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

71. — Çorum MilleJtrveMli Cahit Angı'nıaı, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

72. — Ordu Milletvekili Memduih Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye^deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

'73. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

74. — Sinıop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'ın, 
Ne\v - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığj.na dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

715. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

76. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

T7. — îstanbul Milletvekili İbrahim Abaik'-
ın, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

78. — Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlı'-
mn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

79. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
îerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

80. — Trabzon Milletvekili Ali Rııza Uzu-
ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere-dair Ça-
ışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

81. — Ankara Milletvekili Osiman Soğukpu-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışsan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163v 

82. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

83. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

84. — Erzurum MMetvekÜi Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge-
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liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

85. — Ankara Milletvekili Osman Soğuikpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşrediien, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

86. — Samsun iMilMvdkili llyas Kılıç'ın, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

87. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

88. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Milli 
Eğitim Bakanından sösdü sorusu (6/170) 

89. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yan? 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yap ' ^n nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

90. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkam yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve (davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

91. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174} 

92. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

93. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

94. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

95. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola

rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

96. :— Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

98. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sıorusu (6/182) 

99. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasına dair 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

100. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Sülüymancılaıın bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

101. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yandım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

102. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'-
m, 'bir gazete haberine göre, 'bâzı artist acenta-
lan ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri 'bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

103. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapıknıyacağma dair 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım 'bakanların
dan sözlü sorusu (6/188) 

104. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu. (6/189) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/190) 

106. — İstanbul Milletvekili İlhan Dıarenldeli' 
oğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayımlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvedi-
liş sebebine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu. (6/191) 
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107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-

can'ın, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmm 
yapılmasına dair ,Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/192) 

108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'ın, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/193) 

109. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, son zamlardan önce demir, çimento 
ve kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutul
madıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/194) 

110. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi (halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Barba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

l ' l l . — Kütalhya Milletvekili Fuat Azrnioğlu'-
nım, Imaım - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1S6) 

112. — Tunceli Milletvekili Dr. Kenan Aral'
ın, Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların 
dura/muna dair Başbakandan ve Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu gönderilmiştir. (6/197) 

113. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşıyan vatandaşlarımızın ya
şama santiarını elver'işlii duruma getirmek için 
ine gibi tedbirler düşünüldüğüme dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/198) 

114. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içlinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması kin ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

ll f5. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

116. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za-
<man yapılacağına dair Başbakan ve Köy işleri 
Bakanından sözlü sıorrıısu (6/201) 

117. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm 
tarımda verimin 'artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted

birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve. 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

118. — Adıyaman Miiletvelkiİ Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı kansan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

119. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
dlduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

120. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
öiloğlu'ımn, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık anaaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

121. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı 'bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
dü sorusu (6/206) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kı
rıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il ku
rulması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. İm Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 429) (Dağıtma tarihi : 
19 .10 .1971) 

rv 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzkığ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir-
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leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri Önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/], 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay Işttetoelteri Kuru
mu kamunu teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 numıara'lı Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi; 2/36; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/332) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 
2 nci Ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1652) (Dağıtma tarihi : 19 . 10 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasını önadım'ın, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S, Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi • 
10 . 3 .1971) 

X 2. —Bursa Milletvekili Kasım Önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya I nci ek) (Dağıtma tarihi • 
18 . 3 . 1971) 

3. — 678'5 sayılı İmar Kanunumda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda kanuni tasarısı 

ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve îsıkân, İçişleri 
ve Plân komisyonjlarnıdan 5 er üye seçilerek ku-
ruüan 7 numaralı Geçiei Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 4. — Gümrük kanunu tasarısı've Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket iğinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

X 5 — G-enel nüfus yazımı 'kanunu taısaırüsı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S, Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

X 6. — Nüfus kıaaiiiıınu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçiei 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 7. — Bâzı tekel miadde'lerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 
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X 9. — Manisa Milletvekili Hilmi Okeu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 10. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 

taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 




