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Üyesi Sami Turan'm, Orman Suçları Af 
Kanunu teklifi, Kastamonu Mille+vekili 
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ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun son 
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Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı, işsiz
lik ve hayat pahalılığına dair gündem dışı de
meçte bulundular. 

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, hayat,paha
lılığı konusundaki gündem dışı demeçlere cevap 
verdi. 

içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, jandar
malar tarafından dövülen dört muhtar hakkın
da vâki gündem dışı demecine Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Attilâ Karaosmanoğlu 

Sayfa 
suçlarının affına ve bunlardan mütevellit 
idare şahsi haklarının düşürülmesine iliş
kin kanun teklifi ile Siirt Milletvekili Ze
ki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süresi so
nunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının 
düşürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Or
man ve Adalet komisyonları raporları 
(2/348, 2/518, 2/529) (S. Sayısı : 420) 80:81, 

83:84 
2. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve 

içtimai Yardım Sandığı hakkındaki 4357 
sayılı Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin 
kaldırılması ve Millî Eğitim Mensupları 
Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığının 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 11 arkadaşının Millî Eğitim Mensupları 
Sosyal Güvenlik Kurumu kanun teklifi ve 
25 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(1/532, 2/262) (S. Sayısı: 431) 81:82,85: 86 

A. P. Grup Başkanvekili Ali Naili Erdem. 
O. H. P. Grup Başkanvekili Necdet Uğur, D. P. 
Grup Başkanvekili Vedat Önsal ve M. G. P. 
Grup Başkanvekili Nebil Oktay tarafından ve
rilen, Şeker Bayramı münasebetiyle birleşimin 
24 Kasım 1971 Çarşamba günü saat 15,00 e er
telenmesine dair önergeleri kabul olundu. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve Hatay 
Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Türk Hava Kuru
munun bâzı vergilerden, bütün hare ve resim
lerden muaf tutulmasına dair kanun teklifini 
görüşmek, üzere, teklifin havale edildiği komis
yonlardan beşer üyenin katılması ile bir geçici 
komisyon kurulmasını ve, 

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in, 1318 sa
yılı Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının tadili hakkında kanun tasarısını gö
rüşmek üzere, tasarının havale edildiği komis
yonlardan altışar üyenin iştirakiyle bir geçici 
komisyon teşkilini istiyen önergeleri kabul 
edildi. 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Halkapı-
nar tesislerinin yapımı ile ilgili olarak gerçekle
rin belirlenmesi için Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi okundu; gündemdeki yerini ala
cağı ve sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Genel Kurulda çoğunluk kalmadığından 
24 . 11 . 1971 Çassamba günü saat 15̂ 00 te top

lanmak üzere birleşime saat 16,40 ta son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başjkanvekili Tunceli 

Fikret Turhangil Hüseyin Yenipınar 
Kâtip 
Urfa 

Bahri Karakeceli 

SORULAR 

Sözlü soru 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair sözlü soru önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/208) 

Yazılı soru 
1. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-

in, Zonguldak iline bağlı Karabük ilçesine kö
mür tevzi bürosu açılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/747) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı İs

tanbul üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu
ma ok kanun tasarısı (1/548) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına), 

2. — Vakıflar Gensl Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/549) 
(Bütçe Karma Komisyonuna.) 

Teklifler 
3. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'nı 

1327 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/583) 
(Plân Komisyonuma) 

4. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım özek© 
ve 3 arkadaşının Devlet ve dar gelirli halk için, 
araç ve yedek parça sağlama ofisi hakkında 

kanun teklifi. (2/584) (Maliye, Sanayi ve Tica
ret ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
5. — izmir Milletvekili Orhan Dsmir Sor

guç'un Yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/682) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

Rapor 
6. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 

Güngör ile C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kamun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, içişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi: 23 . 11 . 1971) 
(Gündeme) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılıma saati : 15,00 

BAŞKAN : Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN —- Millet Meclislinin altıncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin yoklama istemine ka
tılmalarını rica ederim efendim. 

Yoklamaya katılmamış sayın üye var mıdır 
efendim? Lütfen yoklamaya katılınız efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efen
dim. 

Efendim, düğmesine basmış olduğu halde 
tabloda ışığı yanmayan numara var mı acaba? 
Lütfen onları bildirir misiniz efendim. 

(Işığı yanmıyan üyeler teker teker numara
larını bildirdiler.) 

BAŞKAN — Efenidim, tesbat ettiğimiz nok
sanlara rağmen çoğunluğumuz vardır, çalışma-
lanmımıza başlıyoruz. 

Bu arıza ile ilgili işlem yapılacaktır efen
dim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili İbrahim Eteni Kı-
hçoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması ile 
ilgili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın sekiz üye, gündem dışı 
söz istemişlerdir. Bu birleşimde ancak dört ar
kadaşıma gündem dışı söz verebileceğim. Di
ğerlerini gelecek birleşimde karşılamaya çalışa
cağım efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Efen
dim, öğretmenlerin yardımlaşma Sandığı kanun 
teklifi var. Açık oya arz edilmişti, ekseriyet ol
mamıştı. 

Gündem dışı görüşme yapılırken, açık oyla
ma işlemi yapılamaz mı? 

BAŞKAN — Efendim, sırası geldiğimde ya
pacağım. 

Sayın üyeler, gündem dışı konuşmalardan 
sonra açık oylamalar ve seçimler vardır. Bil
gilerinize arz ederim efendim. 

Haşlhaş ekimi konusunda, Konya Milletveki
li Sayın Etem Kılıçoğlu, gündem dışı söz tale-
betmiştir. 

Sayın Kılıçoğlu, buyurun efendim. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Haşhaş ekimlinin yasaklanması konusunda 
kısaca maruzatta bulunmak için söz almış bu
lunuyorum. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile, Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetlinin taleibi üzerine, 
tazminat ödenmek şartiyle Sayın Erim Hükü
meti haşhaş ekimini yasaklamış bulunmaktadır. 
iki Hükümet ilgilileri arasında devam eden 
diplomatik temaslar neticesinde alınan bu ka
rar, hiç şüphe yoktur ki, her yönü ile önemli ve 
cesaretli bir karardır. 

Temasların ne safhada olduğu hususunda 
basına intikal edenlerin dışında bir bilgimiz 
yoktur. 

Sadece bildiğimiz; Hükümetimizin haşhaş 
ekimini yasakladığı, fakat tazminat konusunda 
ise bir anlaşmaya vanlamadığıdır. 

Öğrenmek istediğimiz husus şudur: Haşhaş 
ekiminin yasaklama kararı öncelikle alınmışitır, 
halen yürürlüktedir. Amerika Birleşik Devlet
lerinin tazminat ödeme şekli ve miktarı bir ne
ticeye halen bağlanmamıştır. 

Sızan haberlere stire tazminat konusunda, 
anlaşma olmadığı takdirde Hükümetimizin ya
saklama kararımdan vazgeçeceğinden dahi bah-
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«edilmektedir. Binlerce Türk köylüsünün geçi
mi ile ilgili olan bu konu, Türk ve Dünya ka
muoyunun yakından izlediği ve dış görünüşü 
ile tuhaf ve acaip bir tartışma ve söylentilere 
de yol açmış bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle; durumun ne safhada oldu
ğunun ve Türk menfaatlerinin haleldar edilip 
edilmediğinin kesin olarak açıklanmasını arz ve 
talebedenim. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim, 

2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
Parlamento Hükümet ili§kilerine dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Parlamento Hükümet ilişkile
ri konusunda gündem dışı Sayın Nuri Eroğan, 
buyurun efendim. Kısa olmasını rica edeceğim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Yüce Meçisin 10 Kasım 1971 Çarşamba 
günkü toplantısmıda yapmış olduğum gündem 
dışı konuşmada, o günün sabahı Anıtkabirde 
tertiplenen mutat anma töreninde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerine yer verilmemiş ol
masından duyduğum üzüntüyü belirtaniş ve 
varsa -ki, mutlaka vardır- mesulünün cezalan-
'dınlmasını istemiştim. 

Esefle görüyorum ki, bugüne kadar ferya
dımıza ses veren olmamıştır. Yani, Şair Ahmet 
Hamidi Tanpımar'ın dediği gibi, 

«Her şey yerli yerinde; 
Masa, sürahi, bardak» 

Oysa, Atatük'ün en büyük eserim diye övün
düğü Yüce Meclise saygısızlık gösterilmişti ve 
sık sık Atatürkçü olduğunu ifade ©den bir Hü
kümet işbaşında idi. Aradan 14 uzun gün geç
tiği halde Hükümet, her hangi bir hareket gös
termemiştir. Neden? 

Zayıf bir ihtimalle, Hükümet mesulü ceza-
liandıramamakfeadır; bu bir aczin ifadesidir. 
Müessir bir icra ümidi ile işbaşına getirilmiş 
Hükümet için böyle bir acz söz konusu olma
mak lâzımgelir. O halde bu hareket, Hüküme
tin bilgisi altında yapılmıştır. Yani Parlamen
tonun itibarını sarsan bu hareket, tasvip edil
mektedir. 

Üzüntü ile söyüyelim M, bir kaç gün evvel 
cereyan eden bir olay maalesef bizi bu ihtimale 
götürmektedir. Nedir, bu olay? Toprak Refor

mu öntedbirler Kanun Tasarısını görüşmek 
üzere kurulmuş olan Geçici Komisyonu Hükü
metin terketmesi. Ne Türkiye, ne de Dünya 
Parlâmentolar tarihinde böyle bir olaya rast
lamak mümkün değildir. 

Yüksek malûmlarıdır ki, komisyonlar Mec
lislere niyabeten vazife görürler ve komisyonu 
terk, nevama Meclisi terktir. Bu ise saygı hu
dutlarını aşar. 

Şimdi denilecektir ki, «komisyon terkedil-
memiştir, bu bir yanlış anlamdır, ilgili Bakan 
Başbakana izahat vermek ihtiyacını duymuş
tur.» Bu, izah değildir. Böyle bir ihtiyacı kabul 
ederiz, mümkündür, ama bu derece aceleye ge
rek ne? 

Bu vesile ile bir kere belirtelim M, bu tür 
Parlâmento Hükümet sürtüşmelerinin tevali et
mesinden şahsan endişe etmekteyim. O halde 
Sadi'nin «Gülistan» da söylediği gibi; 

«ıSer-i çeşmi şâyed girişten be bîl, 
Çu pur - şod ne şâyed guzeşten be pîl.» 
Yani, pınarın başını belle tutmak mümkün

dür, fakat dolunca fil ile geçmek imkânsızdır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimin başında 
hatırlatmış olduğum gündem dışı konuşmamda 
demiştim ki; «Atatürk'ü anma töreninde, ken
disinin bir üyesi bulunduğu Türkiye Büyük Mil
let Meclisine yer ayırmamak hatadan öteye, 
gaflet ve dalâlettir. Bunun mesulü mutlaka ce
zalandırılmalıdır ve ben bunu sonuna kadar 
takibedeceğim.» 

Burada, bana her hatırlayışımda büyük he
yecan veren bir Meclis müzakeresini müsaade
nizle özetlyeceğim. Gazi Mustafa Kemal'e Baş
kumandanlık görevi veren kanunun temdidi gö
rüşülürken, kendisi dişinden mustarip olduğu 
için o günkü müzakerelere katılamamıştır ve 
arkadaşlarının kendisine ilettiği üzere, o günkü 
müzakereler ters bir seyir almıştır. Ertesi gün, 
31 EMm 1921 günü hasta yatağından kalkarak 
Meclise gelir, yaptığı uzun konuşmayı şöyle bi
tirir: 

«Ordu şu anda başsızdır. Düşman karşısında 
ordu başsız bırakılamaz. Binaenaleyh, bırakma
dım, bırakamam, bırakmıyacağım.» 

Onun kurduğu Meclisin bir üyesi olarak ay
nı katiyetle söylüyorum ki, onun ölüm günün
de, büyük eseri olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisine karşı gösterilmiş olan bu saygısızlığın pe-

- 75 — 



M. Meclisi B : 6 

şirii bırakmadım, bınakmıyacağım. («Bravo» 
sesleri) 

Hükümetçe verilecek cevabın, nicelenin 
.ciddiyetiyle kabili telif ve benlim, onun kurdu
ğu bu Meçisin bir üyesi olduğumu dikkate 
alan ölçüler içinde olacağı ümidi ile sizleri say
gı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarını, Sayın 
Eroğam'ın, Anıtkabirdeki protokol konusu ile 
ilgili ilk gündem dışı konuşması, Millet Mec
lisi Başkanlığınca 17 Kasım 1971 tarihli bir ya
zı ile Hükümete, zabıt hülâsası çıkartılmak su
retiyle intikal ettirilmiştir. Bilgilerinize suna
rım. 

3. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
TRT nin Meclis saati programına dair gündem 
dı§ı demeci. 

BAŞKAN — TRT nrn Meclis saati programı 
ile ilgili yayını konusunda gündem dışı Sayın 
özgüner, buyurun efendim. Sizden de kısa ol
masını rica ediyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sıayın arkadaşlarım; 

TRT nin Meclis saatini yansıtan programı 
üzerinde bir nebze durmak istiyorum. Bunu be
lirtmeden önce bir hususu arz etmeyi lüzumlu 
görüyorum. 

Arkadaşlar, basın ile uzaktan veya yakın
dan ilgili olanlar bilirler, basımda meşhur olmuş 
bir söz vardır: - Af finizi diliyerek söylüyorum -
Bir köpek bir insanı ısırırsıa bu bir haber de
ğildir, ama bir insan bir köpeği ısırırsa işte ha
ber budur. 

Bu, şüphesiz haberlerin değerlendinilmıesi ve 
basında önem sırasını almıası balkımınıdıan çok 
önemlidir. TRT nin de, şüphesiz önemli gördü
ğü ölçüde özetleımıe yaparken, blir ölçüde önem 
sırasını tesibit etmesi lâzımdır. Ama bunun key
fî olmaması, şüphesiz konuşmacının konuşma 
amacını yansıtacak şekilde yapılacak özetleme
nin önem sırasına göre değerlendiriillmesi lâ
zımdır. 

Şimdi arkadaşlarım; geçen bir oturumda bu 
kürsüde içel'i ilgilendiren, ama içel'i ilgilendir
diği kadar (şüphesiz kamuoyunu, Türkiye'yi il
gilendiren bir sorun üzerinde durduan. İçel'in 
Anamur ilçesinde seçimle gelmiş 4 tane muhta
rımız, bir kaatilin bulunmasını temin etmek 
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için jandarma tarafından aylarca zorlanmış, 
netice alınamayınca 4 muhtar Elmakozu yayla
sına götürülmüş ve 20 kişilik iaile grupu önünde 
ağaca bağlanarak üç gün müddetle sabaha ka
dar, en ilkel ihtiyaçları dahi düşünülmeden dö
vülmüş ve engizisyon mezalimi yapılmıştır. 27 
Ağustos 1971 tarihinde vukubulan bu olay içiş
leri Bakanlığına, Başbakana duyurulmuş, hiçbir 
muamele yapılmamış ve bundan cüret alan jan
darma bu kere, «'Siz kaatili bulmazsanız yeni
den sizi Elmakozu yaylasına çıkarıp, yeniden 
ağaca bağlayıp eziyet yapacağız» diyerek ten
di dettiklerini söylemiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, ancak bu olay Tür
kiye'de devam edegelen ve yer yer görülen üzü
cü olaylardan biridir, ehemmiyet derecesi bakı
mından bundan sonra verdiğim misal daha 
ehemmiyetli iken TRT, yayınında o ikinci mi
sale hiç önem vermemiştir, şüphesiz bu mese
leyi TRT den soracağız. 

ikinci misale geliyorum; arkadaşlarım, yine 
içel'in merkezi olan Mersinde bir sıkıyönetim 
kumandanının oğlu, okumakta olduğu Mersin 
Lisesinde adı bir sarkıntılık olayına karıştığı 
için bir kaç tane öğrenci ile birlikte karakola 
celbedilmiş ifadesi alınmıştır, ifadeyi alan 4 
emniyet mensubu - ki, bunlardan bir tanesi ko
miserdir - ertesi gün elbiseleri soyulmak sure
tiyle cezalandırılmışlardır. 

Arkadaşlarım,'şüphesiz bu ikinci olay birin
cisinden daha önemlidir ve bunu öncelikle ele 
almak gerekirdi. TRT, yayınında sadece şunu 
söylemiştir : içel Milletvekili Turhan özgü
ner, jandarma tarafından dövülen 4 tane muh
tardan bahsetmiş ve başkaca misal vermiş ve 
gündeme geçilmiştir.» 

Arkadaşlarım, Türkiye'de olağandır, jan
darmanın sopası olayı çok gelir geçer, ama 
Türkiye'de bir sıkıyönetim kumandanının oğlu 
olduğu için, onun ifadesini alan karakoldaki 4 
tane memurun elbisesinin soyulması Türkiye 
Cumhuriyetinde az rastlanan olaydır. Onun için 
TRT nin buna öncelik vermesi ve hiç değilse 
değer ölçüsü bakımından bir kısmını aksettir
mesi lâzımken tamamen kırpıp yoketmesi, bir 
kelime ile dahi olsun bahsetmemesi; şüphesiz 
359 sayılı Kanunla işliyen ve Anayasal bir ku
ruluş olan TRT nin hangi maksatlar için, ne 
şekilde çalıştırıldığı hususunda bizi düşünmeye 
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sevk etmektedir. Arkadaşlarım, TRT de sansür 
mü vardır? Bunu sormak elbetteki hakkımdır. 

Kıymetli arkadaşlarım; Mersin Lisesinin şi
kâyeti üzerine Mersin emniyetine intikal eden 
ve emniyete intikal ettiği için Mersin Lisesi ci
varında tertibat alınarak suçüstü yakalanan bir 
kısım genç meyanmda Ankara Sıkıyönetim Ku
mandanı (Sayın General Semih Sancar'ın oğlu 
Ali Sancar'ın da bulunması bir talihsizlik ol
muştur. Yoksa bir Semih Sancar'ın oğlu Ali 
Sancar, eğer bu ifadesi almanlar arasında ol
masaydı, 4 tane emniyet memuru görevini yap
mış olarak taltif edilirdi. Oysa sadece ifadesi 
alınanlar arasında bir sıkıyönetim kumandanı
nın oğlunun bulunması dolayısiyledir ki, ertesi 
gün 4 tane emniyet memurunun elbisesi soyul
muştur, arkadaşlarım. 

Bu, barut bir olay rmdir ve TRT bunu iste
diği <rivi; bu kısmı alalım bir tarafa a+ıverelir^ 
böylece bir milletvekilinin konuşmasının bir kn-
miM aksettirelim demek hakkını haiz miiir? 
359 sayılı Kanunun maksadı ve esprisi böyle mi 
emreder, diyoruz biz. 

Arkadaşlarım, şimdi şüphesiz yeni kanunu
nun münakaşa edildiği şu sırada TRT nin bu 
şekilde davranışlara girmesi, «Sansür» ismini 
rahat rahat verebileceğimiz bir davranış içine 
girmesi işgüzarlıktan başka, sebepsiz bir işgü
zarlıktan başka hiçbir suretle isimlendirilemez, 
tavsif edilemez. 

Arkadaşlarım, kanım odur ki, Sayın Sıkıyö 
netim Kumandanı, Ankara Sıkıyönetim Ku
mandanı Sayın General Semih Sancar, bu tür 
küçük oyunlara ve tertiplere tenezzül etmez. 
Ancak, üzücü olan şudur M, gene sayın bir ge
neral olan, TRT nin başına geçmiş bulunan bir 
Musa Öğün, bunlara şüphesiz meydan ve mesağ 
vermlemelidir. Ama, ne var ki* ortada bir vakıa 
var, TRT (konuşmalarımızı sansür etmektedir ar
kadaşlarım. 

Yüce Meclisin huzurunda ifade edeyim ki, 
konuşmalarımız eğer istenildiği ğ'M kırpılacak 
ise, TRT nin sayın G-enel Müdüründen ricamız 
olacaktır. Yeni bir TRT kanununun çıkmakta 
olduğu şu sırada lütfen TRT nin Meclis saati 
yayınlarını durdursun. Hiçbir şekil Ve surette 
bizim konuşmalarımızı sansür etmeye, kırpma
ya ve makaslamaya hakkı olmadığını lütfen bil
sin. Bunu böylece belirtir tekrar etmemesini ri

ca ederim. Parliönranter demokratik rejime göl
ge düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Anayasal bir kuruluşu da keyfî olarak işlet-
| meye kimsenin hakkı olmadığını bir kere daha 

belirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (O. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 1327 
sayılı Personel Kanununda değişikliği öngören 
tasarının biran evvel Meclislere sevk edilmesine 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, 1327 sayılı 
Personel Kanununda değişikliği öngören tasa
rının biran önce Meclislere şevki hakkında gün
dem dışı söz talebeJtmişsiniz. Buyurunuz, sizden 
de kısa olmasını rica ediyorum efendim. 

ÂDÎL TURAN (Uşak) — Yüce Meclisin Sa
yın Başkan ve sayın üyeleri; 

1971 yılı Bütçesinin açık verdiği, 1972 yılı 
Bütçesinin açık vereceği, bunun için de yeni 
vergilerin geleceği veya eski vergilerin yüksel
tileceği söylentilerinin en çok yoğunlaştığı bu
günlerde, böyle bir konuşma yapmayı talihsiz
lik kabul ediyorum. 

Pakat; milyonların verilmemeli ile milyar
ların kaybolduğunu açıkladığım zaman konuş
ma konumuzun önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Malûmunuz olduğu üzere, 057 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun malî hükümleri uzun sü
re askıda kaldıktan sonra 1327 sayılı Kanun ile 
yürürlüğe girdi. Ne var ki, tüm toplumun eko
nomik yapısını yakından ilgilendiren bu kanun, 
bir sürü eksikleri, aksaklıkları, haksızlıkları ile 
çıktı. Nitekim, iki sınıfın dışında 800 bine yak
laşan geniş bir memur kütlesinin kırgınlığını, 
kızgınlığını ilgililer yakından bilmekte ve gör
mektedirler. 

Kanun konuşulurken, bu gerçeğe parmak 
basan arkadaşlarımla birlikte ben de birçok de
falar bu kürsüye gelmiş, birçok endişelerimden 
bahsetmiştim. Kanunun aceleye getirilmemesini', 
'bir süre kamu oyunun eleştirisinde tutulmasını, 
açık seçik hataların mutlaka giderilmesini, aksi 
takdirde en kısa zamanda yamalı bohçaya dö
neceğini Meclisin dikkatlerine sıınmuştum. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bir süreden beri Sayın Hükümetin aynı ko

nuya eğildiğini, 1327 sayılı Kanunun eksik ve 
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aksak taraflarını gerçekçi bir gözle tetkik ve 
tesbit ettiğini, değişiklik tasarısını Meclise geti 
reoeğirii sevinçle izliyor idik. Fakat, bâzı haber
ler de bizi umutsuzluğa ve karamsarlığa sevk 
etmeye başladı. 

Sayın milletvekilleri, 
Uımu'tsuzluk ve karamsarlık kelimelerini ge

lişi güzel kullanmış değilim. Eğer, bu kanunun 
yetindiği sakıncalar biran önce ortadan kaldırıl-
mazsa, getirmekte olduğu ve getireceği zarar
ları telâfi etmeye kimsenin gücü yetmlyecek-
tir. 

«Büyük olaylar güvercin adımı sessizliği ile 
yürürler.» diyor Nice (Nietzsche). Evet arka
daşlar; güvercinin yürüyüşünden kimsenin ha-
toeri olmaz; ama dönüp baktığınız zaman uzun 
mesafeler katettiğini görürsünüz. Nitettrim, sos
yal ve ekonomik alandaki yıkıntı ve çöküntüler 
her geçen gün Türkiye'yi hızla felçli bir döne
me sürüklemektedir. Burada en büyük hatayı 
kanunda aramak gerekirse de Hükümetin ihma
lini de görmemezlikten gelemeyiz. 

Kanunun aJksaklığı, Hükümetin ağırdan al
ması yüzünden ulusal gelir ve gider hanesine 
her gün yazılan zarar milyonları bulmaktalır. 
iddiamı ispat için yalnız teknik alandan bâzı 
örnekler arz edeceğim. Hemen ilâve edeyim ki, 
maksadım belli bir sınıfın savunuculuğunu yap
mak veya o sınıfın haklılığını iddia etmek de
ğildir. Niyetim, yalnız acı ve katı (gerçeklere 
parmak basmak, değişiklik tasarısının en kısa 
zamanda kanunlaşması dileğinde bulunmaktır. 

Esasen 1327 sayılı kanun tasarısı kanunla
şırken, konuşulurken de belirttiğim gibi, her sı
nıf hak iddiasında derece derece haklı olduğu 
gibi, denece derece haksızdır da. Çünkü, kanun
dan en az pay alan en küçük memurun geçim 
seviyesinin altında milyonlarca insan yaşamak
tadır. Kanımca, odacı maaşının özlemini duyan
ların sayısı 24 milyondan az değildir. Bu ger
çeğin yanında 1327 sayılı Kanunun sosyal ada
let ilkelerine ters düşen hükümler getirdiği de 
bir gerçektir. Yine bu nedenle ulusal gelirin 
çarçur edildiği maddi ve mânevi değerlerin yok 
edildiği de bir gerçektir. Nitekim, yalnız tek
nik alanda vereceğim birkaç örnek de bu ger
çeklerden bâzılarını doğrulayan ayrı bir ger
çektir. 
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!Saygı değer milletvekilleri, 
Halen eskisi gibi yolluk ve yan Ödeme ala-

mıyan Karayolları elemanları, yeteri kadar ara
ziyi gezememıekte veya gezmetmekte, doTayMyle 
yol güzergâhını masa başında eski haritalara 
bakarak çizmektedirler. Eski haritada görün-
miyen, yani bilâhara yapılan apartman, otel, 
motel, resmî dairelerin bulunmakta olduğu yer
lerin üzerinden geçirilecek şekilde plânlanan bu 
yollar yapılırken bu tesisler yıkılmaya mecbur 
tutulacaktır. Böylece kısa zaman sonra bu gay-
rimenkulJerin kamulaştırılması için milyonlar, 
milyarlar harcanacaktır. 

Halen projesi hazırlanmakta olan İstanbul -
Edirne otoban oto yolu bunun tipik örneğidir. 
Yol, milyarlar tutarında birçok tesislerin bu
lunduğu yerlerden geçirilecektir. Eğer, öğren
diğim yanlış değil ise, Sağmalcılar Hap'lshaneBÎ 
de ileride yıktırılacak tesisler arasındadır. Yi
ne üç, beş kuruşluk yan ödeme yüzünden mev
cut elemanlar özel sektöre kaymaya veya yurt 
dışına gitmeye başlamışlar, kalanlar da çalışma 
hızını asgariye indirmişlerdir. Bu ise, çizilen gü
zergâh üzerinde proje tamamlanamadığı veya 
çok geç yapıldığı için özel sektör tarafından 
yeni yeni yatırımların yapılmasına sebebolmak-
tadır. Nitekim, bu nedenle Silivri - Sağmalcılar 
güzergâhında yeni başlamış öyle dev inşaatlar 
bulunmaktadır ki, ilerdi bunların kamulaştırıl
ması için Devlet bütçesinden milyonlar harca
nacaktır. Bu maddi kaybın yanında zaman kay
bı da korkunçtur. 

Teknik gücün büro statüsüne dönüştürül
mesi işleri aksatmıştır. Örneğin; Gaziantep -
Adana yolunun Bahçe - Kömürler kesimi, eski 
hıza göre Ağustosta bitmesi gerekirken, hâlâ 
tamamlanamamıştır. Yine yolluk ve yan ödeme 
yüzünden bâzı işler özel sektöre yaptırılmak
ta, bu da maliyetinin üç, beş mislin/e çıkmakta
dır. Nitekim Adana - Pozantı yolu etüt ve pro
jesi TEKSER Firmasına verilmiş, çok pahalıya 
maledilmiştir. 

Sayın üyeler, 
Verdiğim örnekler teknik görevlerin tümü 

için geçerlidir. Görevlilerin hatası vardır; fakat 
görevlileri bu hataya kanun itmektedir. Onun 
için de en kısa zamanda değişmesi şarttır, zo
runludur. 

78 — 
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İktisadi Devlet Tevekküllerinin çalışma ve 
düzeni de alt üst olmuştur. Az verip çok çalış
tırma prensibi ile hareket eden bu kuruluşların 
eli kolu bağlanmıştır. Fazla mesai ücreti vere-
miyen bankaların çalışmaları aksamaktadır. 
Ziraat Bankası genel merkezi, normal çalışma 
süresinde mutaJbakafci yetüştiramediği, dolayısiy-
le mizanları geç yaptığı için bir sürü aksaklık
lar, eksiklikler doğmaktadır. En basiti, suiisti
maller varsa bunu zamanında bulup çıkarama
maktadır. Fazla mesai verilemediği için devam
lı çalışamıyan taşra bankalarından en çok şikâ
yetçi: olanlar köylü vatandaşlardır; «kredi» adı 
altında aldıkları gaz, tuz parası için ilçede ge
celemek zorunda kalmaları üzücüdür, zaman öl
dürücüdür. 

Değerli milletvekilleri, 
1327 sayılı Kanundan, haklı olarak, sızla-

nanlar çoğunlukta/dır. 
Osmanlı İmparatorluğundan Ot>u yana ara

lıksız her devrin valilere, kaymakamlara tanı
dığı bâzı haklar bu kanunla geri alınmıştır. 

İlkokul öğretmenlerinin eğitim ödeneği ve
rilmediği g'üb'i, orta dereceli okul öğretmenleri
nin ders ücretleri de kuşa çevrilmiştir. 

Esasen belli amaç ve ihtiyaçlarla tanınan 
yan ödemelerin toptan kaldırılmış olması büyük 
sakıncalar doğurmuştur. 

întııbak, kadro ve terfi ile ilgili maddelerin 
yen'lden gözden geçirilmesinde büyük faydalar 
vardır. Zira, kırgınlığın, tedirginliğin açtığı ya
ralar büyüktür, tedavisi kolay olmayacaktır. 

'Sayın milletvekilleri, 
Kaybolan ulusal servettir, kaybolan ulusun 

kendisidir. ' Onun içindir ki, Hükümet, her 
şeye rağmen ve en kısa zamanda değişiklik 
tasarısını Parlâmentoya getirmeli, Meclislerde, 
geçen tecrübelerin ışığı altında en âdil, en 
gerçekli şefldi bulımialldur. Parlâmentonun gö
revi, çok vermek değil, emeğin rMkomun, sos
yal ve ekonomik kalkınmaya katkının karşı
lığını vermektir. Aksi takdirde ulusal .serveti
miz kaybolmaya, ulusumuz da kaybetmeye de
vam edecektir. 

'Saygılarım hepinezedir. (0. H. P. sıraların^ 
dan alkışlar.) 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'na, 
dönüşüne kadar; Dı§ Ekonomik İlişkiler Ba-

I knı özer Derbil'in vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/683) 

BAŞKAN — Muürtercım arkadaşlarım; Baş
kanlığın sunuşları vardır, sııradMe arz ediliyo
rum. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilıingiiıroğlu'nun dö
nüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Biakanlığına, 
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı özer Der-
hüttliln vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, oıygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

iCevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 

6. — İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'a has
talığına binen 26 gün izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/684) 

(BAŞKAN — BLIT izin talebi vardır, oku
tuyorum efendiım. 

Genel Kurula 

Aşağıda adı yazılı sayın milletvekilinin 
hizasında gösterilen müddet ve ısebepüe vâki 
kilin talebi Başkanlık Divanının 18 . 11 . 1971 
tarihli toplantılsında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz okmur. 
Sabit Oıscnan Avcı 

Millet Meclisi Başkamı 
«İzmir Milletvekili Şeref Bakşdk 26 gün 

hastalığıma binaen 7 . 11 . 1971 tor'ünûnden >M-
baren.» 

BAŞKAN — Sayın Baıkşık'ın 7 . 11 . 1971 
tarihimden itibaren 26 gün izinli! sayıCımasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul ©tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Tüketicinin korunması için ticaret ko
nusu mal ve hizmetlerle ilgili faaliyetlerin dü-

I zenlenmesi hakkında kanun tasarısının, havdle 
edildiği komisyonlardan seçilecek 3 <er üyenin 
iştiraki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun öner-

I gesi (1/517,4/527) 
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BAŞKAN — Geçici komisyon (kurulması ile 
(ilgili blir önerce vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tülkeitûcilrnln korunmiası için ticaret konusu 
mal ve hizmetler'le ilgili faaliyetlerin düzıen-
ülcnımesi hakkında kanun tasansımım, 'havale 
edilmiş, olduğu İçişleri, Dış 'Ekonıomlilk ilişlkileir 
Adalet, Sanayi ve Tiöaret ve Plân koaniisyonla-
rmdan seçilecek üçer üyeden (kurulu 'bir Ge
çici! Komisyonda öncelik ve ivediKMe görüşıül-
muesini arz ve teklif ederliım. 

iSaygılarıımla. 
Ayhan Çiîiinlgiroğliu 

iSarajayi ve TScaret» Bakanı 
BAŞKAN" — BfendJm, okunan önergeyi tas

viplerinize isıunuyorum. Kabul edenler... . Kabul 
etmliyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan, Balımhn, 
seçilmiş olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Ko-
yonu Üyeliğimden istifa ettiğine dair önergesi. 
(4/526) 

BAŞKAN — Komisyonlardan Ibiiır istifa 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Gördüğüm lüzum üzerine seçilmiş faulundu-
ğum ISağıhik ve ıSoısyal Yardım Komisyonn üye
liğinden iıstiif a attiğimü saygı ile arz ©dedim. 

İsparta 
A l İhsan Bialton 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Muihtereım arkadaşlaınm; seçiminden <bu 

yana kendi bünyesi içeıibinde toptanarak he
nüz Bıaşkan, Sözdü ve Kâtibini seçaniiyen, 

1. Dış Ekonomik llşkiler, 
2. Maliye, 
3. Sayıştay, 
4. Turizm ve Tanıtanıa, 
IKamûsyonlarinım 'bugün saat 16,30 da mah

sus salonlarında toplanarak seçimlerini yap
maları ; 

Bungun toplaıniamıyan komisyonların da 
25 . 11 . 1971 Perşembe günü saat 11,00 de top
lanıp ıseçionlerlM yapmaları, 

Ayrıca, karma koımiisyonlardan bajkan, 
sözcü ve kâtip seçiiminii yapımıyan, Büıtçe ve 
Plân Karma, Dilekçe Kaırmta Ikomusyönlaınnını 
da 28 . 11 . 1971 'Guma giünü saat 14,00 e topla-
lanaraJk seçiımilerini yapımialları rica olunur efen-
<djm. 

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

10. — Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
maksadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. (10/15) 

11. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek mak
sadiyle kundan Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye secimi. (10/16) 

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

13. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. (10/19) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün
demimiz gereğince seçimler ve iki açık oylama 
vardır. Bunların özetlerini arz ettikten sonra 
gerek seçimlerin ve gerekse acık oylama işlemi
nin birlikte yapılmasını da oylarınıza arz ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, yukardaki be* konu 
için Meclis Araştırma komisyonlarına üye seçi
mi yapılacaktır. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı 
ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, Orman suçları af kanunu teklifi, Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkada

şının, bâzı orman suçlarının affına ve. bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine 
ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletvekili Zeki 
Çeliker'ın, beş yıllık erteleme süresi sonunda 
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bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsi-haklarının düşürülmesine iliş
kin kanun teklifi ve Orman ve Adalet komisyon
ları raporları (2/348, 2/518, 2/529) (S. Sayı
sı : 420) 

2. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçti
mai Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Ka
nunun 11 ve 14 ncii maddelerinin kaldırılması 
ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Sırrı Atalay ve 11 arkadaşının Millî Eğitim 
Mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu kanun tek
lifi ve 25 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/532, 2/262) (S. Sayısı : 431) 

BAŞKAN — Daha evvelki birleşimlerde açık 
oya sunulup da çoğunluk sağlanamayan bu iki 
kanun tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

Seçimlerle açık oylamanın birlikte yapılma
sını oylarınıza sunuyorum; kabul edenler.., Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu komisyonlara 
seçilecek sayın üyelerin aday listeleri bastırıl
mış ve sayın üyelere dağıtılmıştır. Gerek bun
ların seçimiyle ilgili ve gerek açık oylama ile 
ilgili kupalar kürsü önünde sırası ile konacak
tır; sayın üyelerin oylama işlemine katılmala
rını rica ediyorum. 

Seçim tasnif komisyonunu tayin etmek üze
re ad çekiyorum efendim. 

Sayın Nuri Eroğan... Yok. 
iSayın Mustafa Üstündağ.. .Yok. 
ıSayın Kanan Aral... Yok. 
İSayın Kâmuran Evliyaoğlu... Yok. 
Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu... Yok. 
ıSaym Kinyas Kantal... Yok. 
'Sayın Ali Naili Eırdem... Yok. 
iSayın Neşet Tanrıdağ... Yok. 
İSayın Veysi Kadıoğlu... Burada. 
İSayın îhsan Gürsan.... Yok. 
Sayın Esat Kıratlıoğlu... Yok. 
İSayın Hilmi Okçu... Yok. 
Sayın Kâzım Uysal... Yok. 
iSayın Sadrettin Çanga... Yok. 
Sayın Niihıad Kürşad... Yok. 
iSayın Ahmet îhsan Birincioğlu... Yok. 
/Sayın Şevket A dalan... Burada. '• 
iSayın îlhan Ersoy.... Yok. I 
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iSayın Ahmet Celâl Sungur... Yok. 
Sayın Necati Alp... Yok. 
'Sayın Yusuf Ziya Yağcı... Yak. 
Sayın Kemal Ataman... Burada, 
Sayın Veysi Kadıoğlu, Sayın Şevket Adalan 

ve Sayın Kemal Ataman tasnif heyetine seçil
mişlerdir?. 

Oylamaya hanıgi seçim çevresinden fcaşlıya-
eağımıza dair kura çekiyorum tef endim.. Sayın 
Hulusi Çakır, izmir. İzmir'den başlıyoruz efen
dim. 

Vazifeli arkadaşlar, eldeki listede bulunan 
sıraya göre, oy kutularını kürsü yanma koy
sunlar. 

Açık oy kutuları en baştadır efendim;; di
ğer komisyon seçimleriyle ilgili oy kutuları da 
sayın üyelere dağıtılmış olan listelerdeki sıra
ya göre ikonmuştur bilgilerinize arzederim. 

Başlıyoruz efendim. 
(îzmir ssçim çevresinden başlanarak oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Açık oylama ve seçim işlemine 
katılmış saym üye varsa, lütfen oyunu kullan
sın, ©fendim. 

Açık oylamaya iştirak etmeyen saym üye 
var mı?... Yok. 

Açık oylama işlemi bitmiştir, oy kutularını 
kaldırınız. 

Seçimlere katılmamış saym üye var mı?..Yok 
iSeçim işlemi bitmiştir, seçim kutularını 

kaldırınız. 
Saym Veysi Kadıoğlu, saym Şevket Ada

lan ve Saym Kemal Ataman'dan kurulu tasnif 
komisyonunun yerini almasını rica ©diyorum. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — İki açık oylamanm ve seçimle
rin sonuçlarını arzediyoruan. 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare, şaihsi hakların düşürülmesine 
ilişkin kanun teklifinin açıik oylamasına 176 
saym üye katılmış, 167 kabul, 8 red ve 1 çekin-
ser oy çıkmıştır.. Açık oylama tekrarlanacak
tır. 

Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars üye
si Sırrı Atalay ve 11 arkadaşının, Millî Eğitim 
Mensupları Sosyal Güvenldik Kurumu kanun 
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teklifinin açık oylamasına 178 sayın üye katıl
mış, 173 kabul, 4 ıled ve 1 çekinser oy çıkmıştır. 
Açık oylama tekrarlanacaktır. 

Tasnif komisyonundan aldığımız yazıya gö
re, gündemimizin 1 nci maddesindeki, bağcılı
ğımızın modern şekilde geliştirilmesini, verimin 
artırılmasını, çiftçiye geniş kredi imkânı sağ
lanmasını temin etmek üzere kurulan Meclis 
Araştırıma Komisyonuna üye seçimine 183 sa
ym üye, 

Gündemimizin 2 sıra numarasındaki, Tarihî 
eser kaçakçılığının önlenmesi maksıadiyle kuru
lan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi
ne 193 üye, 

Gündemimizin 3 ncü sırasındaki, ruhsatsız 
silâh edinmek ihtiyacının meydana getirdiği 
.sonuçları tesbit etmek maksadiyle kurulun 
Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine 
193 sayın üye, 

Gündemimizin 4 ncü maddesindeki, hazine 
topraklarının dağıtımı konusundaki aksaklıkla
rı, gecikmeleri ve şikâyetleri (aydınlatmak ve 

alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimine 181 sayın üye, 

Gündemimizin 5 nci maddelsinde yazılı, Do
ğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kalkındı
rılması ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi için 
alınması gerekli tedbirleri testoiıt etmek üze
re kurulan Meclis Araştırma komisyonuna üye 
seçimine 180 sayın üye katılmıştır. Bu secjim-
lerde yenilenecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük 
Millet Meciüsi Birleşik Toplantı başkanlığınca 
yapılan duyuru gereğince yarın saat 15.00 de 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik top
lantısı yapılacaktır. 

Yapılan açık oylama ve seçimler sonunda 
çoğunluğumuzun bulunmadığı anlaşılmıştır. 
26 . Kasım . 1971 Onma günü saatt 15 .00 de 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum, efen
dim. 

Kapanma Saat : 16,23 
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Bâzı Orman suçlannın affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine iliş
kin kanun teklifinin açık oylamasına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cavdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Perafettin Yıldınm 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 176 

Kabul edenler : 167 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 266 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altunbaş 
Kemal ErVlam 
Mehmet Niyazi Güreı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Ali Nalri Ulusoy 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldınm 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

edenler] 
ERZURUM 

Rasim Ginisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğua 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemfir 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cari* Okyayua 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 

Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fereoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Occşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osm a 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Safari Keskin 
Mehmet Seydibeyoğhı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
BaJhri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Thsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğhı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

M A N İ S A 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Kâimdi Şahlimtoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavıırmaeıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
A. İhsan Birmcioğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Vöhbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akıaı 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 

KONYA 
İrfan Baran 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

[Reddedenler] 
SİİRT 

Mehmet Nebil Oktay 
SİVAS 

Ekrem Kangal 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

[Çekinser] 
ERZURUM 

Gıyasettin Karaca 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
l 

— 
b 
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Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 11 arkadaşının Millî Eğitim Mensup

ları Sosyal Güvenlik Kurumu kanun teklifine verilen açık oyların sonucudur 

(Çoğunluk yofctur.) 

-

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Alpaslan Türkeş 

ADTYAMAN 
X\JLJX X X V 1 T X X J L 1 1 

M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHÎSAP 
Hasan Dinç er 
Şevki G-üler 
Haradi Hamaımeıoğlu 
Ali Hisarı Ulubahşi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
ibrahim Oüceoğlu 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Şerafettin Yıldırım 
Ceoıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 178 

Kabul edenler : 173 
Reddedenler : 4 

Çefcinserler : 1 
Oya katılım yanlar : 264 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altunbaş 
Kemal Er'dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORTTM 
Yakup Çağlayan 
Ali Nald Ulusoy 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

ELAZTÖ 
Mehmet Aytuğ 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Oinislî 
Rıfki Danışman 
Selçuk Erverdj 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
B. Sıtkı Karacaçehir 
Orhan Oğu2 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
girmen* Colakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özderim 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zevdan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kargılı 

- (25) 

t 

Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Öoşjkun Karagözoğlu 
Şinasd Osma 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğ&nlı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
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Turhan Feyzioğlu: 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinıoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni KavuiTiıacıoğlu 
Mevlüt Ocakeıoğlu 

ORDU 
Oengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

Kemal Şensoy 
RİZE 

Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
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Millet Meclîsi 
Gündemi 

6 NCI ıBÎRUEiŞİM 

24 . 11 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

.1. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlaınmasını 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 sonuçları 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) 

(i. — 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 maddesıi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılma'sıına dair 'önergesi (10/9B) 

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'nm, 
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'nm 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
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'nm, 
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) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı-



mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin'alınması bakı
mından Anayasanın 88 nei 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) 

16. — 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 nei 
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 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
.Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

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

19. — Manlisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştır-
mıası 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 nei mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
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 tesbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

23. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Has 
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 nei maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

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

25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'rnn; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasınm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nei maddesi gereğince 
bir MeoKis araştırması yapılmasına dair önergesi 
•10/29) 

26. — Ordu Milletvekili Menıduh Ekşi'mn, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığım alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nei 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-



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

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

29. — ıSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 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) 

(30. — İçel Milletvekili Celâl Kartgılı'nıın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasındaki 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 Karfgılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

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

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

.34. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım İş 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 maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

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

38. — Antalya Milletvekili 'İhsan Ataöv'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 Ka/rıgılı'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 Meelis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Bey-
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. —. Sakarya Milletvekili Hayrettim Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara-
rmın 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-
nası açılmasına dair önergesi (10/38) 

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



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

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

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepc'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-
ıatle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

ı46. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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'nın, 
Kamu iktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
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'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

52. —• İçel Milletvekili Celâl Karıgılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilmesini 
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 Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların 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'nın, Ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

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

56. .— İçel Milldtvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması 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'nın, 
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'man, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasma dair 
önergesi (10/56) 

5*9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
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. — Adama Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
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 Kargılının, 
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 Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
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 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasma dair 
önergesi. (10/61) 

64. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
TRT Kurumunun yayınlarınım düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyannca 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 Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddialann ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

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

68. — Samsun Milletvekili Kanırtan 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 alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyannca 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 sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyannca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler! 



Konusunda bilgi edinmek makj-adiylc Anayasa-
nm 88 nci maddesi uyarınca bir genel 'görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

73. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
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 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

74. — Kayseri Milletvekili Turhaın Eeyzioğ-
lu'nun, Resmî 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 maksadiyie Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/69) 

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

76. — Ankara Milletvekilli Suna Turial ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 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 Öztürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğıınu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi 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 hareketlerinim nedenleri
ni tesbit etmek ve 'bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyie Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

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

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

80. — Konya Milletvekili özer Ölçmenin, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanımıak 'zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmıek maksadiyie Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasınla dair 
önergesi (10/71) 

81. —• İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 nei maddesi uyaranca bir 
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 MülıeıtveikiM İbrahim Öztürik'-
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 Şinasi Çolalk-
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 tesibit etmek maksadiyie Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mecdis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/76) 

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

86. — Antalya Milleıtvekili 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 Keımal 
Çilesüz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek maeiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

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

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

91. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 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 yolları 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 Suna 'Tural ile 
Sinop Milletvekilli Hilmi İşgüzar'ın, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak ıterbirleri tesbit 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 
ürünü erini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bdr bakanlığa ihtiiyaoolup (olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bdr Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

98. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'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 açma, yerleşme, düzensiz 
otlatana ile ortman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korutmak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

100. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından ıtetfı-
llike teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri ıteslbdıt etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci (maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

101. — İçel 'Milletvekilli Çetin Yimaz'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını teslbilt etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 



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 şalisi 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 tarihi : 
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 Savurana Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

3. — İzmir 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'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair E'ıterji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

5. — İznıir Milletvekili Talât Orhon'un iz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye

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

6. — Afyon Milletvekili Ilamıdi Haîmamcı-
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'ıaı, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

9. — tsıtanbul Milletvekili Eşref Derimçay'-
m, 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. — Komya 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'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel-
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topıallıoğlu'ııun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74). 

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

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

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıy a cağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu, (6/81) 
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18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey- I 
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragöPün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman 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 sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 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, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesinfc dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

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

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Giil-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

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

29. — Afyon Karahi&ar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğru'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) I 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'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-
lu'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. — Manas Milletvekili İbrahim Özitürk'-
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 Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
pasıo ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

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

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

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

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

40. — Uşiak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak Milletvekili Adil 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. — Arakana1 Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
îu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
l;am anıl anacağına 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 Milletvekili Memduıh Ekşi'mitn, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü. 
ı\ün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

45. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet işleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka-
nındaiı sözlü sorusu. (6/118) 

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

47. — Gaziantep Milletvekili Şinaısd Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resin? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — IstalnJbul Milletvekili! Eşref Derinç<ay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

49. — öaziiantep Mileitvekliıli Ali İ t a n Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

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

51. — Sümop MMeltivekilli Bllmi Işğüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

52. — Erzurum MilleltivekfüUi öıyasettân Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Bğdtim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

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

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

55. — Erzurum Milletvekiılâ Gıyasetötdoı Ka-
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

96. — Erzurum MMlettvekiOii Gıyasatitiı Ka-
raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy işeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

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

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

5'9. — TraJbızon MHlletvekild 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 Tabu Kaynaklar babanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

60. — Tokalt Mületvaküld Beşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

61. — Kayseri Milletvekili Turfan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri imam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğrv 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

02. — Konya MiUeflvefcülâ irfan 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 Milletvekilli İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güveliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (G/140) 

64. — Konya Milletvekili îrfan Baran'uı, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan gözlü sor ,su 
(6/141) 

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

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

67. — Erzurum MilileıtveOdilld Gıyasettin Ka-
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy işleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

08. — Ankara Milletvekilli İbrahim Sıtkı Ba-
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 MiMıetivekdliı Yusuf Ziya 
Yılmaz'ın, 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'ımn, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

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

72. — Ordu Milletvekili Memduh Eikşi'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'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

74. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ıtn, 
Ne w - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

7B. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

76. — Istanlbuü MiületveMli 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) 

77. — istanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
\n. devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

78. — Manisa Milletvekili Vehibi Bakırlı'-
cın, 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-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

80. — Tralbzon Milletvekili Ali Rıaa Uzu-
ner'in, Avusturalyatâa çalışan işçilere dair Ça-
ışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
ıiar'ın, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanal et Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163N 

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

84. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge-



liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

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

86. — -Saırnsun Milletvelkili llyas Kılıç'in, İs
tanbul Kültür (Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakarım
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, istanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangm sebebine dair Milli 
Eğitim Bakanından sÖ7İü sorusu (6/170) 

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

90. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışıma 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'm, 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'm, 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'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

99. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, 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 Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışnıa Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

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

102. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'-
m, «bir gazete haJberine göre. bâzı artist acenta-
ları 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 yapılımıyacağına 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 cvıe dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/190) 

106. — İstanbul Milletvekili İlhan Daremdeli-
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'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair ,Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/192) 

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

109. — İstanbul 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) 

1Î0. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa 'değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği vslöylentilerine dair Barba
kandan sözlü sorusu ('6/195) 

Tll. — Kütaihya Milletvekili Fuat Azımioğlu'-
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına 'karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Balkanından s'özlü sorusu (6/196) 

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

113. — Tunceli Milletvekilli Keman Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşıyan vatandaşlarımızın ya
şama şartlarını elverişli duruma getirmek için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan -sözlü sorusu (6/198) 

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

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğime 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 İşleri 
Bakanından s'özlü sorusu ('6/201) 

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

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

118. — Adıyaman Milletvelkii Yusuf Ziya Yıl-
•maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirci'm 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 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

120. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Giloğlu'mın, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş 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
lü 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 Cengizhân Yorul
maz ve 17 arkadaşının', Ankara iline bağlı Kı
rıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il ku
rulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lui Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 429) (Dağıtma tarihi : 
19 .10 .1971) 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 nurna-

I 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 bil* Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kamunu teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 mmmiaralı Geçici Koımiisyom ra
poru (Millet Meclüsi; 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 Kasım önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
koımisyonlaınndan 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'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzi maddelerinm değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerime fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi • 
18 . 3 . 1971) 

3. — 6785 sayılı İmar Kanunumda: bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda kamum tasarısı 

ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kamunu teklifi ve îmıar ve Isıkâın, İçişleri 
ve Plân komisyonlarımdan 5 er üye seçilerek ku-
ruılan 7 numarah Geçici 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 içinde 
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 — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 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 kamumu 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 maddelerinim fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanım 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 Soğıikpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ııcı 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 Okçü'nttn, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. İn 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Öağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

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

taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 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) 




