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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çalışma süresi dolduğundan 27 . 9 . 1972 
Çarşamba günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18,57 do son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Fikret Turhangil Hüseyin Yenipınar 
Kâtip 
Urfa 

Bahri Karakeçili 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Ceza ve îsîahevleri ve İşyurtlarmm 

1969 yılı Genel Bilançosunun sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/909) (iSayış-
tay Komisyonuna) 

Kaj)or 
2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 

Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkada
şının, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki ka
nun teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komis
yonlarından 4'er üyeden kurulu 5 No. lu Ge
çici Komisyon raporu. (2/702, 2/577) (IS. Sa
yısı : 126'ya 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 9 .1972) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Hüs-eyin Yenipınar (Tunceli), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisdnin 138 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Kar
ma Bütçe Komisyondaki üyelerce beraber ço-
ğunluğuımuz vardır, görüşmelere geçiyoruz. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
yoklamanın usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim? 
CELÂL KARGILI (İçel) — Çoğunluğun ol

madığını söylüyorum ve görevimi yapmak isti
yorum. İSalonda yoklama sırasında 175 üye 
mevcuttu. Sizden evvel de üç defa yapılan yok
lamalarda 160 küsur üye ile açılmıştır. Böyle
ce sizin çoğunluk yoklamanıza itiraz ediyorum 
ve bendeniz görevimi yapıyorum. Bunu dile 
getirmek için söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Böyle bir imkân vermeyeceğim. 

Usulüne uygun bir tereddüt izhar edilmediği 
müddetçe Birleşime devam edeceğim. Görüş
melere geçtik, gündem dışı söz vereceğim. 

CELÂL KARGILI (İçel) 
kahrını gelenler çekiyor. 

Gelmeyenlerin 

BAŞKAN — «Karma Bütçe Komisyonu
muzda mevcut üyelerle birlikte» ifadesini kul

landım. Genel Kurulumuzda yoklamaya giren 
211 üye vardır. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Çoğunluğun 
olmadığını iddia ediyorum ve bu konuda söz 
istiyorum. («Otur yerine sesleri» ve gürültüler.) 

Denetleme görevimi yapıyorum. 
BAŞKAN — Tefhim ediyorum, sonucu bu

radan tefhim ediyorum. Gündem dışı söz is
teyenlere söz veriyorum. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı'nın, pamuk taban fiyatları konusunda gün
dem dışı demeci, 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Sayın 
iSabaJhatıtin Savcı, pamuk fiyatlan konusunda 
gündem dışı söz istemişlerdir, buyurun efen
dim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, çök değerli arkadaşlarım; günü
müzün en aktüel ve üretici kitlesinin büyük 
bir problemini teşkil eden tarım ürünlerinde, 
bilhassa bugün için pamukta taban fiyat poli
tikası ve pazarlama konusunda burada arka
daşlarımız bir hayli ve gayet güzel şekilde kit
lenin sesini dile getiren konuşmalar yaptılar. 

Bu konuda ben de görüşlerimi arz ve izah 
etmek üzere huzurunuzda konuyu özetlemek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir müddetten beri 
hakikaten Hükümet ile kuruluş temsilcileri ve 
Parlamenter arkadaşlarım bu konu üzerimde 
hassasiyetle durmuşlardır. Bugün da beynel
milel bir hüviyette izmir'de 17 ülkenin iştiraki 
ile yapılan ve Sayın Bakanın da katılmasıyle 
Uluslararası Pamuk ve Pamuklu sanayi semi
nerinde bu konu enine boyuna görüşülmek üze
redir. 

Elbetteki, tarım ekonomisinde ve ihraç ürün
leri arasında pamuğun önemli bir yer işgal et
tiğini ifade etmek gerekir. Yme icabeder ki, 
pamuk üretilmi ticaret ve sanayi ve pazarlama 
giıbi büyük bir insan topluluğunun meşguliye
tini ve kaderini ilgilendiriyor ve onun üze
rinde durulması gerekiyor. Çünkü pamuk, millî 
ve milletlerarası üretimde sentetik ve suni el
yafın rekabetine rağmen, pamuk üretiminde bir 
artış göze çarpmaktadır. Bugün Dünya Pamuk 

üretimi 56 milyon balyaya yaklaşmış bulun
maktadır. 

195İ yılında 641 800 hektar olan pamuk 
ekim alanımız 1971'de 688 415 hektar olmuştur, 
fakat bilhassa üretimdeki artış, alana nispetle 
daha fazladır. Yine misal olarak, elde ettiğimiz 
bilgilere göre, ifade ediyorum ki, 1951 yılında 
150 900 ton olan piresli pamuk üretimimiz 
1971 yılında 520 000 tona yükselmiş bulunu
yor. 1971 yılı tüm ihracat gelirimizin yüzde 
28,2'm pamuğun sağladığını ifade edersek üre
ticilerimizin, bilhassa pamuk üreticilerimizin 
bu konudaki hassasiyetlerini takdir etmek ge
rekir. 

Değerli arkadaşlarım, tarım sektöründe 
gerçekten ümidini toprağa bağlamış, üstü açık 
bir fabrikada kaderini bulutların tayin ettiği 
geniş bir çiftçi kitlesine, onun sorunlarına Hü
kümetin, bilhassa Taran ve Ticaret Bakanlıkla
rının ciddiyetle eğilmesi, Parlamentonun da 
üzerinde durması lâzımdır. Nitekim, her siyasî 
partiye mensup arkadaşlarımız bu konuda bü
yük bir hassasiyet göstererek gerek araştırma, 
gerekse genel görüşme konularında grupların
da bu konuyu dile getirme lüzumunu hissetmiş 
bulunuyorlar. 

Biz, üretici kitlenin yanında tüketici kitle
nin de çıkarlarını (elbette düşünmek zorunda
yız. Bugün Türkiye'de fiyat istikrarının korun
ması gerekiyor. Bunda endişe yok, ancak tarım 
ürünleri yetiştiren köylünün, çiftçinin sadece 
ve sadece fedakârlık ve sabır göstermesi kâfi 
değildir. Bu yoldan fiyat istikrarını korumak 
da mümkün değildir. Üretim masrafları girdi
lerin fiyatları, maliyetin düşürülmesi gibi bir
takım meseleler üzerinde durmak gerekir. Enf-
lasyönist baskılar bu yoldan bir dereceye kadar 
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azalsa da fiyat artışları ve hayat pahalılığı kay- I 
gı verici değil imidir? Çiftçi, aldığı malları pa- j 
halıya alacak, fauna mukabil sattığı ürünleri 
eski fiyattan satacak. Görülüyor ki, fedakâr- | 
hk tek taraflı olmaması gerekir I 

Sayın Ticaret Bakanının son olarak, «pa- I 
muk ürünü değeri pahasına alınacak» derken, i 
büyük bir çiftçi kitlesinin isteklerine tercüman I 
olan Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşle- j 
rini ve teikliflerini de önemle ele alması gerek- | 
tiğinıi ve bunun da üzerinde hassasiyet göstere- j 
ceğini ümıidetmekteyiz. 

Ama şunları özetlemek gerekirse şöylece j 
ifade etmek mümkündür : i 

1. 1970 yılından itibaren farklı uygulanan, 
yani pamuğa ait dış satışlarda uygulanan 13 | 
«liralık dolar kurunun 14 liraya çıkarılması, bu I 
olmadığı takdirde ihracata dönük olma kay
dı ile - meselâ kilo başına - asgarî 5 sent mik-- j 
tarında pirim verilmesi ve böylece dış fiyatlar
la dengeli tekliflerin realize edilmesi gerekir. ı 

2. Pamuk çekirdeğine taban fryat tespiti | 
ve iıhractına izin verilmesi, bununla ilgili olarak j 
likit yağı ithalatının durdurulması, iç piyasayı 
bozmayacak bir sistem ile yağ ihracına »müsaade j 
edilmesi; | 

3. Pamuk Tarım Satış kooperatifleri ve j 
birliklemyle - ki, AHT - Birlik, TARİŞ ve I 
ÇUKO - Birlik bunlar arasınJ a sayılabilir - j 
«Sümerbank müessesesinin de sonuna kadar mü- j 
bayaaya girmesi, ihracattaki kısıtlayıcı mü- | 
eyyidelerin kaldırılarak dar boğazların gideril- I 
mesi - mevcutsa Ibunların - lâzımdır. \ 

ı 
Muhterem arkadaşlar, sözlerimi burada bi- | 

tirirken ISayın 'Ticaret Bakanının, elbetteki bir | 
Hükümet üyesi olarak, bu konuların halli mev- j 
zuunda, naili hususunda gayret sarfettüğini, | 
kuruluş temsilcileriyle ve bizlerle mümkün ol- j 
duğu kadar sık sık toplantılar yaparak irtibat ! 
sağlamak üzere bu meselenin halline çalıştığı | 
«muhakkaktır. Ancak, üzerinde duracağımız hu- | 
sus şudur ki, son görüşmelerle beyan ettikleri, 
iyimser olarak kabul ettiğimiz ifadelerin haya
tiyet kazanması lâzımdır. Yalnız, Ticaret ve Sa- i 
nayi erbabının yanında değil, çiftçi kitlesiyle İ 
de beraber tüm olarak meseleleri ele alıp anillî ! 
birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde hallet- '; 
mek gerekir. Bu konuda da karşılıklı anlaşma- j 
ların, anlayışın olması gerekir. j 
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Îfad3 etmek istiyorum ki, Hükümet, Par
lamentonun içerisinden çıkmış olan Hükümet, 
seçilmiş olan değerli Hükümet üyeleri ve bil
hassa bu konuyu kendisine vazife edinen Hü
kümet üyeleri gerek üretici ve gerekse tüketici 
kitlenin çıkarlarına uygun bir politika içerisin
de bulunması ve mutlak surette mutlu Tliıüci-
ye'îiiin, yarın ki Türkiye'nin refahı için bugün
den daha müessir, daha süratli tedbirlerin alın
ması zarureti vardır. Bu vesile ile görüşlerimi 
arz ve izaha çalıştım. 

Elbetteki dış memleketlerde tarım ataşelik
lerinin kurulması ve bilhassa tarım ürünlerin
de mevsimline göre çeşitli tarım ürünlerinin 
maliyet yönünden faydalanılması, hesaplanması, 
maliyet hesaplarına göre kâr nispetinin çiftçiye 
sağlanması üzerinde tüm olarak hassasiyet gös
termek hepimizin görevi bulunmaktadır. 

Sözlerimi bitirirken bu vesile ite hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

TİCARET BAKANI NAiM TALû (Cumhur
başkanınca Seçilen C. -S. Üyesi) — Sayın Baş
kan, bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Talû, müsaade ederseniz, 
ıbelki bu konuda başka arkadaşlar da görüş
lerini ifade edeceklerdir. Bilâhare söz versem 
mümkün olur mu? Çünkü aynı konu üzerinde 
diğer arkadaşlar da konuşma ihtiyacı duyar
lar, tekrar kürsüye gelmemiş olursunuz. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÜ (Cumhur
başkanınca Seçilen C. S. Üyesi) — Hay hay, 
Sayın Başkanım. 
• BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin llanaga-
sı'mn, Türk kamu oyunu yakından ilgilendiren 
bazı konular hakkında gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Elâzığ Milletvekili Sayın Hay
rettin Hanağası, Türk kamu oyunun yakından 
ilgilendiği bâzı konulanda, 12 Mart Muhtırası 
ve siyasî partilerin tutum ve davranışları ile 
ilgili olarak gündem dışı söz istemişleridir. 

Buyurun Sayın Hanağası. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu oyunda 
sık sık söz konusu olan bazı önemli konulara 
kısaca değinmek, kişisel görüş ve düşünceleri
mi belirtmek istiyorum. 
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Umursamazlık ve gerekli kontrolün yapıla

maması nedeniyle öncelerine oranla, süratle ve 
Ibüyük ölgüde meydana gelen fiyat artışları, 
vatandaşlan her gün biraz daha zor duruma 
sokmakta ve Hükümet ile ilgili ve yetkililerin 
zamanında ve gereken önleyici yetenekli tedbir
leri alamadığı, ya da almadığı intibaını uyan
dırmaktadır. 

Personel Kanunu ile intibaklar, işgücü ve 
riski ve yan ödemeler gibi aksaklıkları ve hâlâ 
sürüncemede bulunması hâli, bu kanundan bek
lenen sonucu yaratmamış durumdadır. 

Birikmiş olan maaş farklarının hak sahiple
rinden, emekliler arasında bilhassa bir kısmı
na öncelikle ödenmesi, sivil ve aslker emekli ay
nı toplum içinde ayırım yapılmış olması nede
niyle hoşnutsuzluk meydana getirmiştir. 

Vatandaş, resmî Devlet daireleriyle makam-
larındaki içinden çıkılmaz formaliteden, her 
yerde karşılaşmakta olduğu aşın derecedeki 
rüşvet ve iltimastan, hudutsuz lüks ve israf
tan ve resmî araba saltanatından, hele birtakım 
gümrük çıkış ve giriş kapılanndaki personelin 
âdeta pazarlıkla iş yapma durumundan büyük 
ölçüde şikâyetçi bulunmaktadır. 

Kamu oyunu bugünlerde ziyadesiyle ilgilen
diren, hatta tedirgin eden bir konu da; birta
kım politikacıların ve bilhassa bazı siyasî parti 
liderlerinin, vatan sathında, büyük bir telâş 
ve heyecan ile henüz ortada hiç bir şey yokken, 
hatta memleketin huzura büyük ihtiyacı oldu
ğu bir sırada, âdeta seçim nutuklan çekmesi 
keyfiyetidir. 

Burada önemli olan memleket çıkarlan mı
dır, seçim midir, mevcudolan bugünkü seçim 
düzeniyle mi seçim yapılacaktır? Bundan söz 
eden yoktur. 

Bilindiği gilbi, henüz seçimlere bir yıl gi
bi süre vardır. Yapılması düşünülen ve teklif 
edilen Anayasa değişikliği meyanmda Anaya
sanın seçim ve süresiyle ilgili hükmünü değişti
ren bir madde de yeralmış değildir. Başbakan 
Sayın Melen'in de belirttikleri gibi, yetkililerce 
bu konuda her hangi bir istek ve açıklama ya
pılmamıştır. Hükümet üstelik her vesileyle 
12 Mart Muhtırasına uyularak reformların ya
pılmasını, normal düzenin bir an önce kurul
masını ve seçimlerin zamanında gerçekleşmesi 
arzusunda olduğunu beyan ve ilân etmektedir. 
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i Hal böyleyken, 12 Mart Muhtırasının ilânı 
I günü suçlandırılmış olmaları nedeniyle kabu

ğuna çekilmiş, bir köşeye sinmiş, ya da 12 Mart 
, Muhtırasına dolaylı yollar ve beyanlarla karşı 
J çıkmış bazı politikacı ve siyasî parti liderleri, 

12 Mart öncesi Türk Devetinin içinde bulunup 
karşılaştığı durumu ve 12 Mart Muhtırasını 
yaratan şartlan âdeta unutmuş, muhtıradaki 
suçlama, tedbir ve sonuç olarak belirtilen üç 
anamadide hükmünü umursamaz görünerek, bi
rer hürriyet ve demokrasi havarisi âşığı postuna 
bürünmüşlerdir. Bu kişiler demokrasi, cumhuri
yet ve hürriyet yabancı ellerce gasbedilmi§cesîne 
imalı, cinaslı ve maksatlı ifadelerle, bir kahra
man ve kurtancı edası ile 12 Mart Muhtırasına, 
nevama bu muhtıraya şerefle imzalarını koy
muş olanlarla, onlan içten destekleyen güçlere 
alenî saldırıda bulunmaktadırlar. Bu olumsuz 
davranış, aziz vatandaşlann büyük bir gayret, 
asil anlayış, davranış ve dayanışlanyla; aynı 
zamanda şerefli Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
topyekûn davaya sahip çıkış yasaların kendi
sine verdiği hakka uygun uygulamalanyla an
cak teessüs edebilmiş olan huzuru ihlâl etmek
tedir. 

Şu husus da bir gerçektir; gereğinde mey
dana gelen her askerî teşebbüs ve bu teşebbüs
te vaki uygulamanın kenlisine has kuralları ve 
kanunu vardır. Bu konudaki müsamaha ve fe
dakârlık ekseriya yönetimi aksatır, amacına 
ulaşmayı engeller ya da geciktirir. Dolayısıy-
le birtakım türedi kurtancı ve kahramanların 
ortaya çıkmalanna imkân vermiş olur. Nitekim 
Türkiye^de bilhassa politik alanda görülen ve 
müşahade edilen manzara ve tablo da budur. 

Türkiye'de, Türkiye Oumihuriyelânin so
nunun gelebileceği hususu neye ve hangi neden
lere dayanılarak ileri sürülüp, ondan söz edi
lebilmektedir? 

iSeçimlerin zamanında yapılamayacağı husu
sunu kim, ya da hangi yetkili kamu oyuna ve 
ne zaman açıklamıştır ki, parti kongrelerinde, 
nutuk ve beyanlarda bu konuya geniş yer veri
lip, üzerinde ısrarla durulmaktadır? 

Türkiye'de meşru yolda bulunan hangi si
yasî parti ve liderlerine ve onlann konuşmala-
nna mani olunmuştur ki, keza bu konuda da 

i kamuoyunu yanıltıcı iddialı ve ısrarlı beyan-
I lara, nutuklara yer verilmektedir? 
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iSaym milletvekilleri, acaba bu gibi davra
nış içinde bulunan politikacı ve liderlerin kula
ğına kar suyu mu kaçmıştır? Acaba kamuoyu
nun bilmediği, onların bir bildiği mi vardır? 
Ortada bir olay ve gerçek var ise, dillerinin al
tındaki baklayı biran önce çıkarmalı, şerefli 
politikacılara yakışır şekilde açık beyanda bu
lunmalıdırlar. 

Şerefli, asil ve kahraman Türk Silâhlı Kuv
vetleri, Türkiyeide demokratik parlamanter 
nizamın devamını, Türkiye Cumhuriyeti, Türk 
Anayasası ve Atatürk ilkelerinin eksiksiz uygu
lanmasını ve başarıya ulaştırılmasını içtenlikle 
istemekte, her vesileyle bu niyet ve maksadını 
ifade ve beyanla ilân ve ayrıca politika dışı tu
tum ve davranışı ile de örnek vermek suretiyle 
teyMetnıektedir. Nitekim geçmişteki uygula
ması ile de bu tutumunu uspat etmiştir. 

İmalı, cinaslı saldırış ve davranış içinde bu
lunanlar, ayrı ayrı usul, metot ve yollarla ay
nı ve tek bir hedefe yönelmiş bulunmaktadır
lar. Bu hedef, 12 Mart Muhtırasıdır. Bu he
def, muhtırayı verenlerdir. Bu hedef, muhtı
ra muhtevasını destekleyen ve isteklerini uygu
layanlardır. Daha açıkçası, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bizatihi kendisidir. 

ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Ne ilgisi 
var. 

FUAT TÜRKOĞLU (Van) — Sizin görüşü
nüze göre öyledir. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Ama unutulmaması gereken bir gerçek vardır: 
12 Mart Muhtırasına imzalarım atmış olanlar 
ve onları destekleyen güçler, davalarının sa
hibidirler, dönüş yoktur. Kim ne derse desin, 
12 Mart Muhtırası istekleri mutlaka gerçekle
şecektir. Bu, onların ve onlarla birlikte bu 
muhtırayı benimsemiş Türk Ulusunun ve millî 
iradesinin hakikî temsilcisi Türk Parlamentosu
nun da şeref ve haysiyeti meselesidir. 

Sırf oy avcılığı zihniyeti ve pahasına, hat
ta altından çekilen, ya da oturulması hayal edi
len iktidar koltuğunun uğruna memlekette gü
vensizlik ve çalkantılı havalar yaratmak, bun
dan fayda ummak ve bu arada seçmene selâm 
göndermek çabasına girişmek, asla politika 
yapmak ve memlekete hizmet etmek değil, ter
sine ona kötülük etmek olur. 

Kişisel düşünüş ve görüşüme göre, ulusun 
ve vatanın bütünlüğü, güvenliği ve huzuru ile 
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ilgili olarak artık bu saldırılara son verilmeli, 
bu saldırılar durmalı, ya da yetkili siyasî par
ti organlarınca ve yetkililerce elbirliği ile dur
durulmalıdır. 

Evet, söz konusu edilen husus bir kişinin 
ve bir zümrenin haysiyeti meselesi değil, Muh
tırayı verenlerin, bu Muhtırayı benimseyen ve 
destekleyenlerin, uygulayanların, sonuç, ola
rak demokrasiye aşık ve gönülden bağlı Tür
kiye Cumhuriyetinin koruyucusu ve kollayıcısı 
şerefli ve kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
haysiyeti meselesidir. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bu faşist 
bir kafadır. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Herkesin uluorta, enine boyuna art düşüncele
re dayalı olarak söz edeceği bir konu değildir. 
Bu davaya ve haysiyete sahip çıkılmalıdır. Ni
tekim bu davanın hakikî sahibi de vardır. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Kim yazdı verdi onu sana? Sen onu yazamazsın 
ki... 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın efen
dim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım, kişisel ve partileri çıkar
ları hesabına, memleketin muhtaç olduğu is-

! tikrar... 
MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 

Onu senin eline verenler gelsin. Kim o yazıyı 
senin eline verdiyse o gelsin... 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Kimi kime şi
kâyet ediyorsun ahlâksız... 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Ahlaksız senin babandır, sülâlendir. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 

Sayın arkadaşlarım, kişisel ve partileri çıkar
ları hesabına, memleketin muhtaç olduğu istik
rar, güven ve huzurunu bozan... 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — 
Kim yazdı verdi onu, erkekse çıksın söylesin. 

BAŞKAN — Sayın Karaman... Siz de gün
dem dışı çıkar konuşursunuz. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Ağzına yakışmı
yor, kim verdiyse o okusun. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım... (A. P. sıralarından an
laşılmayan müdahaleler) 
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BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin ar- | 
kadaşlar, konuşuyor henüz. Belki açık konu- | 
şacaik, devam ediyor. Devam imkânı verin de j 
açık konuşsun... I 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Sayın arkadaşlar, kişisel ve partileri çıkarları j 
hesabına, memleketin muhtaç olduğu istikrar, j 
güven ve huzurunu bozan bazı politikacılarını j 
ve siyasî parti liderlerini sizlere ve Yüce Türk 
Ulusuna, Türk kamuoyu önünde şikâyet edi
yorum. 

En iyi duygularla sizlere saygılarımı suna
rım, Sayın Başkana dâ  söz verdiği için, te
şekkür ederim. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, | 

bu şekildeki beyanlara bu kürsüde müsaade et
meyin lütfen. 

BAŞKAN — Beyanını yaptı. Şimdi diğer ı 
arkadaşlarımız da gündem dışı söz aldılar, fi- | 
kirlerini söyleyeceklerdir. Müsaade ediniz efen- j 
tüm... (A. P. sıralarından gürültüler) 

3. — Eskişehir Milletvekili M. İsmet Ang-ı'-
mn, Eskişehir'de yapılan kanunsuz istimlâkler 
ile öğretmenlerin intibaklarından doğan haklan 
konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Eskişehir'de belediyenin yaptı
ğı kanunsuz istimlâkler ve öğretmen maaşları 
üzerinde gündem dışı Sayın Angı söz istemiştir. 

Buyurun. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Bugün gündem dışı huzurunuza getirdiğim 

konu, Eskişehir'de yaptığımız tetkiklerde va
tandaşların şikâyetleridir. Bu şikâyetlerin ba-
şmda gelen de, Eskişehir'de, Sakarya ve Gazi-
osman caddelerinde yapılan istimlâkler mev
zuudur. 

Belediye Başkanlığı kendi elemanları ile 
tespit ederek, vatandaşa hiç bir suretle bir 
ödeme yapmadan, maili inhidam raporları ile 
caddelerin kıyısındaki bütün evleri yıkmış, va
tandaşları açikta bırakmış ve karşılığında bir 
kuruş ücret almadan mağdur edilmişlerdir. 

Buradan bütün evrakları ile birlikte içişleri 
ve İmar iskân Bakanlığına vatandaşların şikâ
yetlerini intikal ettirmeyi bir milletvekili ola
rak kendime görev saydım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın ve ka
nunların teminatı altında bulunan mülkiyet I 

— 94 

£ 7 . 9 . 1972 O : İ 

hakkı böyle keyfî tasarruflarla çiğnendiği anda 
Devletin, Hükümetin ve kanunun elleri bu ta
sarrufları yapanların yakasına yapışması gere
kir. Ümidediyorum M, çok kısa zamanda bu 
tahkikat neticelenecek, icabeden evrak, icabe
den deliller kendilerine bu mağdurlar tarafın
dan mahkeme kararları ile ibraz edilecektir. 

ikinci mevzuum: Türkiye'de bütün öğret
menlerin bir derdi, bilhassa ilköğretimde çalı
şan öğretmenlerin durumu, intibak Kanunu 
ile kendilerine, Millî Eğitim Bakanlığının da 
büyük desteğiyle verilen haklar vardır. 1971 
yılından beri kararname ile terfileri kendileri
ne tebliğ edilmiş, vizeden geçmiş olmalarına 
rağmen bu arkadaşlar bu terfi farklarını ala
mamaktadır. 

Dünyanın hiç bir yerinde görülmemiştir; 
bir kanun maddesi aynı Devletin iki memuru 
tarafından başka türlü tefsir edilerek birisine 
verilmekte birisine verilmemektedir. Eskişe
hir'in yedi kazasının üç kazasında bulunan mu
hasebe müdür ve memurları veriyor, diğerleri' 
vermiyor. Bütün vilâyetlerde, bu şekildeki 
muhasebe müdürlerinin görüşleri arasındaki 
farklılık ve yanlışlık yüzünden, öğretmenler 
mağdur edilmektedir. Haklan verilecekse, ka
nunî bir haksa hepsinin alması, kanunsuz ola
rak verilmişse diğerlerinin de almaması gerekir. 

15 gün evvel burada Maliye Bakanına şifa
hen bu durumu arz ettim. Bir genelge ile bu
nu düzelteceğim dediler. Bu hafta gittiğimde 
yine Eskişehir'de millî eğitim müdürlüğünde 
toplanan öğretmenler aynı şikâyette bulundu
lar. 

ıSaym Maliye Bakanına ve Hükümet tem
silcilerine buradan arz ediyorum: Kanun her
kese aynı tatbik edilmelidir. Bir ilin ilçesi
nin biri veriyor, diğeri vermiyor, huduttaki il 
veriyor, öbürü vermiyor... Bu haksızlığın ön
lenmesinin temini için Hükümetin nazarı dikka
tini celbetmek üzere söz aldım. 

Durumu arz eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

•i. — Niğde Milletvekili Mevlut Ocakcıoğlu'-
nun, köylümüzün Maliyeye ve Ziraat Bankasına 
olan borçları ile son • kuraklık konularında gün
dem dışı demeç''. 

BAŞKAN — Köylümüzün Maliyeye, Ziraat 
Bankasına olan borçları ve son kuraklık vize-
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rinde gündem dışı Mevlüt Ocakçıoğlu söz iste
miştir. 

Buyurun. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tatil devresi gezilerin de köylü vatandaşla

rın sıkıntılarını ve dertlerini dinlemiş olan bir
çok arkadaşlarım Millet Meclisinin açılışında 
bu konulara değindiler. 

Ben bugün, kendi seçim bölgem olan Niğ
de ve Aksaray bölgelerinde içim yanarak din
lediğim bazı konular üzerinde konuşacağım. 

1. Elma müstahsilinin acıklı durumu : 
Seçim bölgem olan Niğde vilâyetinde elma-

cılık üretimiyle iştigal edilir, onbinlerce ailenin 
geçimi bu üretim dalına bağlıdır. Son seneler
de ve bilhassa bu sene elmacılar büyük bir sı
kıntı içindedir. Fiyat çok düşüktür, pazar 
yoktur, dış ülkelere ihraç yoktur, ilâç pahalı
dır, sulama sıkıntısı vardır. Hükümetimizin 
ilgili şubesinden elmacılara da ilgi gösterilme
sini, bilhassa pazar teminini, ihraç kapısı aran
masını talebediyorum. 

2. Aksaray'ın çöl bölgesi dediğimiz 
Amarat, Sultanhanı, Eşmekaya, Espir, Yeşil
ova, Kırgıl, Ulukışla kasaba ve köylerinde bu 
sene yüzde 70'in üzerinde kuraklık vardır. Üre
tici elindekini avucundakini toprağa saçmış, 
bir şey elde edememiş, perişan bir halde tohum 
beklemektedir. Sıkıntı içinde olan ziraatçiye, 
bilhassa fakir köylüye yeter miktarda ve zama
nında tohum getirilememiştir. Bilhassa bu böl-
g3 sakinlerine, fakir çiftçisine yeter tohum
luğun tezeiden yetiştirilmesi için Aksaray'da 
Koçaş Devlet Çiftliğinin bu işle görevlendiril
mesini Tarım Bakanından diliyorum. 

Bu kuraklık bölgesindeki fakir çiftçinin to
humluktan Maliye Bakanlığına, ziraî krediden 
Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine borçları vardır. Bu borçlardan dolayı 
mal müdürlüğü ve banka, borçlu fakir çiftçi
yi acı bir şekilde takip altına almıştır. Yemek 
tencerelerinin haciz edildiğinden sızlanılmakta-
dur. Dört gün evvel Amarat kasabasında idim. 
Tellal ilân etmiş, liste okumuş, tohumluk bor
cu olanlar Cuma günü (yani yarın değil, öbür 
gün) için Yeşilova Jandarma Karakoluna çağı-
nhyorlar. 

Jandarma dedin mi adamın dizinin bağı çö
zülüyor. «Aman Ocakçıoğlu» dediler «imdada 

yetiş.» Ben ne yapabilirim?.. Maliye Bakanına 
bir telgraf çekip durumu bildirdim. Şimdi de 
burada arz ediyorum; Maliye Bakanından, Zi
raat Bankası yetkililerinden kuraklık bölgeler
deki vatandaşlara bir müsamaha yolunun aran
masını diliyorum. 

3. Çiftçiye verilen ziraî işletme kredisi için, 
hem tapu arazi ipoteği, hem de iki tüccar kefa
leti isteniliyor. Tüccar kefil bulunamıyor, 
adam kendisini bağlamak istemez. Toprak bu
gün için çok kıymetlidir. Bu çeşit kredi veri
lirken tapulu arazi ipoteğiyle yetinilmesini, 
köylünün tüccara muhtaç edilmemesini, bu ko
nudaki talimatın değiştirilmesini Ziraat Banka
sı yetkililerinden diliyorum. 

Bu gibi şiddet hareketleri, şimdiye kadar 
(doğru - yanlış) ılımlı olan işlemlere alışmış va
tandaşlarımızı kırmaktadır; bu ara rejime ve 
bu ara rejimin Hükümetine karşı vatandaş in
dinde antipati meydana getirmektedir. Bunu 
da Sayın Başbakana hatırlatırım. 

Yüce Heyete hürmetler sunarım. 

5. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in, 
son zamanlarda Parlamentonun -uğramış olduğu 
haksız ithamlar konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Son olaylar üzerine Turhan 
Bilgin gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Yüce Mec

lisin muhterem üyeleri; 
Şu dakikada, bendenizin de istifade ettiği 

giMeım dışı müeasssteai, hükümetlere yardımcı 
olabilmek, fevkalâde vahim hadiseleri, gecikme
sinde mazarrat umulan çok vahim olayları bu 
(kürsüden ifade etmek maiksaıdiyl© kullanılır. 

Huzurunuza, Parlamentonun son zamanlar
da uğramış bulunduğu haksız ithamları cevap
lamak ağza, dslha dıoğrasu haksız ithamlar konu
sunda, geri3'k Yüce Meclis Başıkamlığını ve ge
rekse Hükümetli uyarmak maksadıyle çıkmak 
'iiçim söz alimı^tun, 

Ne hazin bir tecellidir İti, biraz önce konuşan 
bir arkadaşımız, dünya parlamentolarında he
men hemen hiç rastlanmayan, pek ender rastla
nan, Parlamentoyu içerden yaralayan ve âdeta 
kundaklayan vi3 Parlamentoyu şikâyet eden bir 
konuşma yaptılar. 

Mvihıteram arkadaşlar, y t e e k malumunuz 
olduğu üzere Türk demokrasi partiler deırnok-
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rasisidir. Siyasî parfıdlsrin semibollsri liderleri
dir. O liderleri, küçük menfaat uğruna, bir da
ha bu Parlamentoya gelmesi artık mümkün ol
mayan kirillerim, liderleri kötülemek pahasına 
Parlamemitoyu küçük düşürücü beyanlarda bu
lunmaya hakkı yoktur. 

Bir vakitler istihbarat Teşkilâtında da çalı
şan bir insanın bu kürsüde her şeyden evvel 
kendisi hakkında yapılan, hstmen kanuşması sı
rasında yapılan çok ağır bir ithamı cevaplaması 
lâzımdı. O ağır itham her köşeden gelen bir ses
ti: «Bunu sen yazmadın, cesaretti olan varsa, bu
nu senin eline vorip bu kürsüden söyletenler 
burada çıksın konuşsun» dediler. Bunu cerh ve 
reddedemedi; her türlü sataşmaya cevap verdi, 
bumu cerh ve reddedemedi. Bu ağır bir ithamı
dır. Bu, Parlamento düşmanlariyle teşriki mesai 
«ittiğini gösterir. Konuşması basına dağıtılmış
tır ve konuşmasını tetkik et*iği<niz zaman görü
rüz İd, ilk başlangıcındaki 3 - 4 madde kamufle 
için yapılmıştır, umumî meseleler konuşulmuş
tur. Bazısı gerçekten, bu kürsüden ifade edil
mesi gereken kamunun meseleleridir; fakat ar
kasında asıl kendisine bu konuşmayı yaptıran, 
yapmaya sevk eden bu Parlamentonun büyük 
partilerinin ve daha doğrusu bütün partilerinin 
lilerlerini bir mercie, bir güce şikâyet etme mak
sadını güder. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile ifade edi
yorum; bu Parlamentonun üsltünde ondan daha 
kuvvetli bir güç yoktur; Türkiye'nin en büyük 
gücü bu Parlamentcdur. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Parlamentonun üstüne gölge düşürecek, 
Parlamentoyu başka mercilere şikâyet etmek 
isteyen zihniyet, asigarî parlamenter düşünceye 
ihanettir. Milletvekili seçildiği zaman bu kür
süde etmiş bulunduğu yemine de aykırı ve ken
disinin, evvelki vaktiyle üniforma da taşımış 
olsa, «Türkiye Cumhuriyetinin koruyucusu ve 
kollayıcısı şerefli ve kahraman Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin haysiyeti meselesidir» şeklindeki 
bir beyan ile Türk Silâhlı Kuvvetleri adına bu
radan konuşmaya asla hakkı yoktur. Bir ku
manda zinciri içerisinde eğer beyana cevap ve
rilmek icabederse cevap verecek ilgili merciler 
vardır. Ama vaktiyle üniforma taşıyan herkesin 
şerefli Türk Ordusu adına, hele böyle fevkalâ-

| de kritik mevzularda çıkıp bu kürsüden konuş
maya ne hakiki vardır, ne yetkisi vardır ve ne de 
böyle bir konuşma yapmaya haddi vardır. 

Parti liderleri konuşacak arkadaşlar. Bu 
memlekette hepimiz, yıllarını inançları uğruna, 
millete hizmet uğruna harcamış insanlarız. Bu 
memkkeitıte eğer parti liderleri konuşamaya-
caksa, eğer bu Parlamento kürsüsü hür değilse, 
o zaman bu rejimin adını koymak lâzım. 

Bu kcoıuşnıaya, yaptığı konuşmaya ve itham
lara, en sonundaki bir cümle ile «kişisel görüş
lerim» dedi. Bunu bu şekilde telâkki ediyoruz. 
Şayet, onun bu görüşlerine iştirak edecek ve 
parti liderlerini susturacak bir güç varsa, o gü
cün de karşısındayım ve zannediyorum ki, de
mokrasiye bağlı olan - hangi tandansiia, hangi 
fikirde olursa olsun - insanlar da karcısında ola
caktır. 

Bu Parlamentonun zabıtları uzun ve şerefli 
tarihinde, zannetmiyorum, kendisini şikâyet 
eden bir mensubuna, hem de bu derece kötü şe
kilde ve gerçekten bir 12 Mart sonrası şikâyet 
edenjbir mensubuna rastlanmamıştır. Buradaki 
beyanlarına, söz almış Turhan Bilgin olarak iş
tirak etmiyorum ve tarihe tescil edilmek üzere, 
12 Martın münakaşasını yapmadan Yüce Mecli
sin o günkü oturumunu hatırlıyorum: Bu Par-
lameaıtonnn içerisinde bu muhtıranın burada 
okunmamasını, söyleyen arkadaşlar çıktığı gibi, 
ogünkü Hükümet de istifa dilekçesinde 12 Mart 
muhtırasını Anayasaya ve hukuk devleiti ilkele
rine aykırı gördüğü için istifa etmiştir. Şimdi 
bugün bütün bir Parlamentoyu muayyen bir 
fikrin etrafında toplamaya çalışan bir zihniye
tin sureti katiyede, Turhan Bilgin olarak karşı
sındayım. Bir ömür verdik hepimiz demokratik 
rejim uğruna, bir ömür verdik... Hangi tandans-
tan olursak olalım, hangi düşünce sahibi olur
sak olalım, kendikendim&zi inkâr eden, hele Par
lamentoyu bir figüranlar mertebesine indirmek 
isteyen zihniyete her ne pahasına olursa olsun, 
ucuz kelime sarf etmemek için söylemiyorum, 
bu paha en değerli bir paha da olsa, o paha uğ
runa dahi karşısındayım. 

Memleketi anarşik durumdan kurtarabilmek 
için elbirliği ile gayret eden Yüce Parlamento, 
bilmek lâzımdır ki, bu şekilde düşünen veya dü
şünmesi melhuz herkesin bilmesi lâzımıgeflir ki, 

I bu Parlamıenîto vakar içerisinde pek çok şeye 
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tahammül e&miştir; ama bir ümit uğruna; de
mokrasimin yerleşeceği uğruna. Yüzde 99 da bir 
ümittir, yüzde 1 de bir ümittir. Bu parlamento
nun manevî havasının kalktığını anladığımı^ 
ve burada birer figüran muamelesi bize yap
mak istediklerini hissettiğimiz anda, öyle zan
nediyorum iki bu Parlamentonun şerefli üye
leri, asgarî buna hayır diyeceklerdir (Alkış
lar. y 

Herkes kendi haysiyetinden sorumludur; 
fakat herkes bulunduğu mevkiin gereklerini 
yerine getirmek zorunluğundadır. Hiç bir şey 
bizi, hiç bir güç bizi inançlarımızdan, düşün
cellerimizden, millet menfaatine uygun gördüğü
müz fikirlerimizi söylemekten menedemez, 
menedemeyecektir. Korkan insanlar varsa, ce
bin insanlar varsa, gelmesinler bu Parlamento
ya. Bu Parlamento, hiç bir zaman, hiç bir kuv
vete boyun eğmemiştiır. 

Bütün bu beyandan sonra bizi şikâyet eden 
şahsın son cümlesi şudur : «İSizi şikâyet ediyo
rum» diyor. Liderleri, konuşmaları, beyanla
rı... IDusan bir Türkiye isteyen zihniyet, bu 
memlekette payidar olmayacaktır. Yüce Türk 
Milletinin önijnde cereyan ©diyor meseleler. 

Bu vesile ile Yüce Parlamentoya saygıları
mı, edebî inancımı tekrarlar, hepinize beni din
lemek lütfunda bulunduğunuz için şükranları
mı arz ederim. (Alkışlar) 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışının usulü yok
tur. 

YÛSUF ZÎYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Çok istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Mümkün değil. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Ama, Başkanlığın, gündem dışı bir konuşma
ya, bir gündem dıışı konuşma ile cevap vermek 
üzere bir başkasına söz vermek yetkisi yoktur. 
Bu örnek bugüne kadar görülmemiştir. Ben 
konuşmalar hakkında bir şey demiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, biz cevap ver
miyoruz. Söz almış efendim. Sayın Yusuf Ziya 
Yılmaz, burada gündem dışı söz almış, kimseye 
s&z vermedik. 

YUSUF ZtYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Ama cevaptır beyefendi. Çok kötü bir örnek
tir. 

| BAŞKAN — Sayın Yılmaz bir dakika, bir 
dakika efendim. 

YUSUF ZÎYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Zabıtlara geçmiştir. Ben konuşmalara bir şey 
demiyorum, ama usulsüz bir işlemdir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, buyurunuz 
oturunuz, diniledik efendim. 

6. — îçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Türkiye demokrasisinin geleceği konusunda gün
dem dışı demeci ve Adalet Bakanı Fehmi Al-
paslan'm cevabı 

BAŞKAN — Türkiye demokrasisinin gele
ceği konusunda gündem dışı ISayın Turhan öz
güller söz istemişlerdir, buyurunuz efendim. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 
4 ncü sıradayım ben. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
sıralamayı bir C. H. P., bir A. P. olarak, paaM 
tillerarası denge ile yapıyoruz. Hep aynı parti
ye vermiyoruz dikkat ederseniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — alayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

'Son günlerde Türkiye'mizde politik düzeyde 
rejimin geleceği konusu üzerinde iyimser, ya 
da kötümser yanlı çeşitli yorumlar, ya da tar
tışmalar yapılmaktadır, yapılagelmektedir. 

Bu yorum ve tartışmayı davet edenler; kuş
kusuz, öncelikle hükümet eden kişilerdir. 12 
Marttan geliyoruz arkadaşlarım. Silâhlı Kuv
vetler, 12 Mart öncesi demokratik rejimin ge
çirmekte olduğu rahatsızlık ve bunalımın biran 
önce sona erebilmesi için müdahalede bulun
muştur. Ancak, en kısa süre içerisinde olağan 
koşullara tekrar dönebilmemiz yolumu, keza 
açık bırakmıştır. 

Hail böyle olmasına rağmen, 12 Martın ko
şulları ile görev almış kişiler, bu olağanüstü 
koşullardan biran önce kurtulmamızı âdeta is
temez görünmektedirler. 

Dün Nihat Erim ve bir kısım arkadaşları, 
bugün de Ferid Melen ve bir kısım arkadaşları 
aynı görüntü ve heves içerisine düşmüşlerdir. 
Bunlar, hükümetteki devamlarını 12 Mart ko
şularının devamında görmektedirler ve öyle 
görünmekte, şüphesiz hükümet etme bakımın
dan çıkar bulmaktadırlar. 

Arkadaşlarım, mühim olan şu : Ordu şüp
hesiz kışlasına dönmelidir. Ancak, «Ordu kış-

I laya» diye nutuk çeken kişi, öncelik ve özel-
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liMs bugün Başbakan Ferid Melen, Ordu'mun 
kışlaya dönmesi için kışla önümden çekilmeli
dir, kışila kapışımdan uzaklaşmalıdır. 

Dün Nihat Erim de aynı hevese kapılmış idi. 
partilerin yardımıyle rayına oturtulmak üzere 
olan demokratik parlamanter rejim, Nihat Erim'-
in bilhassa 1971'in Eylül ayı başına kadar böy
lesine bir tekâmül göstermekte iken, gene aynı 
Nihat Erim'in - Anayasa Profesörü Sayın Nihat 
Erim'in - davranışı ile tekrar rayından çıka
rıldı: 

Genelkurmay Başkanlığında, o günleri hatır
layanlar, Hükümet üyelerinin hesap vermekte 
olduklarını, bunun basma Başbakan ağzıyte in
tikal etiğini gördüler. Ve aynı Başbakan bütün 
tenkitlere rağmen kamuoyu önünde, bir hafta 
sonra Genelkurmay Başkanlığı huzurunda kuv
vet kumandanlarına; «Bu defa geçen hafta yap
tığım toplantının devamını yaparak, Meclislere 
götüreceğimiz reformların izahatını verdik ve 
mutabakat aldık» dediler. 

Böylesine bir rejimin, şüphesiz demokratik 
parlamenter rejim adiyle tesmiye edilebilmesi 
mümkün olamayacğı kanisiyle, konuyu kürsüye 
getiren arkadaşlarınızdan biri olarak, bu reji
min adını koyalım demiş ve bir parlamento üye
si olarak görevimi yapmış idim. 

Arkadaşlarım, bugün da aynı oyunların oy
nanmaya başlanıldığını görmek, şüphesiz yürek
ler acısı bir durum arz etmektedir. 

Marmara Köşkü toplantıları yapıldı. Arka
daşlarım bu toplantılar belki devam edecek. Se
çimle gelmiş Meclis üyelerinin, Marmara Köşkü 
toplantılarında neler konuşulduğunu şüphesiz 
bilebilmeleri imkânı bırakılmamıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, buna rağmen dünkü Ni
hat Erim modeli Sayın Başbakan Ferid Melen 
beyanat vererek, tamamen Anayasayı umursa
maz görünerek, Hükümet üyelerinin ikişer, üçer 
komutanlar huzurunda hesap vermekte oldukla
rını açıklayagelmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım; demokrasi ya var
dır, ya yoktur. Bunun ortası olmaz. Demokrasi 
bir yerde rahatsızlık geçirir, ama o bunalımdan 
biran evvel çıkabilmenin yolu, şüphesiz o ra
hatsızlığı teşvik ve tahrik etmek değildir. Ana
yasaya uygun demokratik parlamenter rejim
den, seçime dayalı bir demokratik parlamenter 
rejimden yana olduğunu büyük partilerin lider
leri açık açık beyan ederken, buna yardımcı ol

mamız gereken davranışlar içine girmemiz ve 
demokrasiye sahip çıkmamız ve böylece kürsü
lerden, şüphesiz tasvibetmediğim bir arkadaşı
mın konuşması istikametinde deyimlerde bulun
mamamız, tarihî zabıtlara geçirmemiz böylece, 
şüphesiz görevimizle ters anlamlara gelen dav
ranışlara girmememiz gerekir idi. 

Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'de değil, dün
yanın hiçbir yerinde askere dayalı demokratik 
parlamenter rejim olmaz. Demokratik parla
menter rejim, ancak seçime dayalı olur ve şüp
hesiz Türkiye'mizde 27 Mayısı yapanlar da 
12 Martı yapanlar da demokratik parlamenter 
rejimden yana olduklarını açıkça belirtmişler 
ve bundan en ufak bir kuşku yoktur. - Ki dav
ranışlarının devamı da öyle olmuştur. - Hal böy
le olmasına rağmen, olağanüstü korallar içinde 
kısa süre ile Hükümet etme olanağını bulmuş 
olanlar ise, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, bu de
mokrasiden yana inançlı davranışına ayak uy
duramamış ve kendi devamlarını olağanüstü ağır 
koşulların devamında görmüş bulunmaktadırlar. 

Arkadaşlarım, kapalı kapılar arkasında şüp
hesiz demokrasiden bahsedilemez. Sayın bakan
lar her ne kadar iyi niyetli olduklarını iddia 
ederlerse etsinler - bir kısmı burada - Sayın Baş
bakan da dahil olmak üzere, hesap verme duru
muna geçtikleri anda, vermeye mecbur olduk
ları hesabı evvelâ milletin temsilcisi olan Yüce 
Meclise vermeden evvel ordu kumandanlarına, 
(Ki ordu kumandanları Türk ordusunun şerefli 
kumandanları demokratik parlamenter rejim
den yana olduklarını defalarca söylemişlerdir) 
ya bu görevi yaparlar, ya bu görevden çekilir
ler diye, kişisel olarak ben de buradan haykır
maktayım. Bunun ikisinin ortası olmaz arkadaş
larım, ikisinin ortası olmaz... 

Tekrar sormak isterim; ben telgrafımla sor
muştum, ama seçimle gelmiş olan bizlerin tel
grafı dahi, Anayasayı umursamaz olduğu her 
hali ile belli Ferid Melen için geçerli değil, Sor
dum telgrafımda, dedim ki; «Kapalı kapılar ar
kasında ordu kumandanlarına hesap verdiğiniz
den bahsediyorsunuz. Demokratik parlamanter 
rejimlerde bakanlar ya da başbakanlar hesabı 
Meclise verir. Bunun Anayasada yeri var mı? 
Demokratik parlamanter rejimle bağdaştırabil
mekte misiniz?» Bunu dedim. Ama Yüce Mecli
sin bir üyesi olarak sorduğumuz suali, Anaya-

I sayı çiğner umursamazlığı ile umursamadılar. 
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Tekrar soruyorum. Bugün de soracağım, yann 
da soracağım; Demokrasi ile bağdaştınlamaz. 
Bu hareketlerin Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasında yeri yok ise, Anayasal suç işlenmekte-

* iddir Türkiye'de' Amayasal suç işleyenler, şüphe
siz bunun sorumluluğunun ağırlığını düşünmeli 
ve tatmalıdırlar. 

Arkadaşlarım, «Ordu kışlaya» teranesi ar
kasında o ordunun kışlaya dönmesini hiç de 
arzu etmeyen bir veya birkaç kişi veya ufak bir 
ekip, (Şüphesiz bütün Hükümeti suçlamıyo
rum) demokrasiye yararlı değil zararlı olmak
tadırlar. Bunu fark etmelidirler. Ve Sayın Me
len'e - burada olsa diyecektik, kulakları çınla
sın, inşallah aynı umursamazlık içerisine gir
mez - bu ters ve saldm tutumundan biran evvel 
dönmesini rica ediyoruz. Neden rica ediyoruz? 
Çünkü, Türlkiye körpe demokrasisiyle yaşamıa-
lıdır ve Türkiye'de demokrasiye sahip eıikacak 
güçler ordıu bir yanda, Parlamento bir yanda, 
salhiptirler btmlar. Bu şekildeki güçlerin kar
şısında bu ters tutum tutarlı olmayacaktır 
ama, ikaz etmek görevimizdir. Bu ikazımızı ya
pıyoruz ve şüphesiz bu ters tutum tüm kamu 
oyunu rahatsız ettiği gibi, demokratik parla-
manter rejime yürekten inançlı olduğunu bil
diğimiz Türk Ordusunu, Siiâıhlı Kuvvetleri de 
rahatsız etmektedir. 

Bundan dönmesini, biran evvel dönmesini ri
ca eder, Yüce Kurula saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Baka
nı. 'Başbakan aldına mı efendim, Hükümet adı
na mı?.. Sayın Alpaslan, şahsınız adına mı konu
şacaksınız efendim?.. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(0. Senatosu Artlvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; 

Hükümetlin bir üyesi olarak, sorumlululuğu-
nu taşıdığını Hükümetin bir üyesi olarak, hisse
me düşen nistostte arzı cevabetmek üzere Yük
sek huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

iSayın Başlb akanının şansımı hedef almak su
retiyle vaki konuşmaya elbette ki kendileri da
ha geniş çapta cevap verecekleıidjLr. 

Sayın milletvekilleri; 
Sayın Hanağası'ndan itibaren vaki olan ko

nuşmalar, üzerinde çok durulması ve düşünül-
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mes!i lâzımgelen ve verilecek cevabın da Hü
kümetin başı tarafından derlenip toparlanmak 
suretiyle takdim edilmesi gerekir mahiyette ol
duğu için, bu sözleri dinlerken, mes'slenin gele-
ccik günler içerisinde Yüksek Huzurda değer
lendirileceğini düşünmüştüm. 

Fakat, son konuşan Sayın özgüner'in; be
yanlarını; bu Hükümet içerisinde Yüce Mecli
sin iradesinin ve reylerinin güveninin mahsulü 
olarak hizmet gören ve bu devam efelikçe hiz
met görebilmekten başka hiçbir düşüncesi ol
mayan Hükümetin 'içerisinde, hem de Adalet 
Bakanlığı gibi bir vazife ile muvazzaf bir üye 
sıf atiyle, hisseme düşen nispette cevaplamayı 
zaruri hissettim. 

Konuşmalar oluyor. Bazen, (çok özür dile
rim) Hyde Parktaki herkesin istediğini iste
diği şekilde konuşması şeklinde tecelli eden 
konuşmalara mutlaka cevap vermek de losımgel-
mez. Ama memlekette üzerine titizlikle eğildiği-
ğkniz, uğrunda yıllarımızı harcadığımız hür de
mokratik rejims taallûk eden bir mesele ile kar-
şıkarşıya geldiğimiz vakit ve yıllarım bu uğur
da harcayıp kelle koltukta mücadele ettikten 
sonra bugünün gerçekten olağanüstü koşulları 
içerisinde partiler dışında kalmış - üstünde ta
birini kullanamıyorum - bir hükümet olarak ge
ceyi gündüze katmak suretiyle sağlam neticeye 
varmak istediğimiz bir safhada orttaya konulan 
bazı ithamlar isiter istemez cevaba hak kazan
makta ve cevap verilmemesi halinde, söyleyenin 
mesuliyet duygusu ne olursa olsun, Hükümet 
veya onun bünyesinde vazife alan ve topyekûn 
sorumluluk içerisinde bulunan üyeler sanki bun
ların karşısında hiç duyguısuzmuş ve söylenen 
sözleri de kalbul ediyormuş gibi bir anlam taşır 
endişesiyle ?öz aldım. 

Sayın özgüne? evvelâ sözlerinde büyük çe
lişki içerisindedir. Bir taraftan orduyu, komu
tanları yüce vasıflarıyle tavsif ederek, kendile
rinin hür demokratik rejimden yana olduklarını 
söyler ama öte yandan hür demokratik rejimin, 
parlamenter rejimin icaplanoıa aykırı olarak 
sözde Hükümeti siıgaya çekmek gibi bir durum 
içerisinde takdim etmeye çalışır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hükümet 
kendiliğinden talip buna.. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız, Sayın 
özgüner. 
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ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Bu kadar çelişik fikirler, ancak 
bu fikirleri sorumsuzca ortaya atan arkadaşın 
kendi bünyesinde mütalaa edilebilecek mânalar 
taşıyabilir. 

Kimse kimseden hesap soracak halde değil
dir, ama dünyamın iğinde bulunduğu şartlan, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları hiç dik
kate almazsak, fantazi olarak meseleleri müta
lâa edersek o zaman elbette ki, herkes kendisi
ce göre bir mâna çıkarır. 

Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında, or
dunun üst kademesindeki mesullerinin de dahil 
olduğu *>ir safhada eğer memlekette cereyan 
eden hâdiseler üzerinde bazı görüşmeler olmuş
sa, eğer sıkıycinstim komutanları diliyle gelip 
orada brifing yapmak süratiyle mevcut vaziye
ti dile getirmişlerse, Türkiye'de alınması lâzım-
gelen tedbirler üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı
na izahat verirken, orduya mensup zevat da 
(bunları dinlemek suretiyle istifade etmek im
kânını bulmuşlarsa, buna bir başka türlü mâ
na vermek içim, (özür dilerim) biraz da maksat
lı olmaktan başka çare yoktur. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Maksadımız 
nedir, sayın Bakan? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Maksat, karıştırmaktan başka bir 
şey olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, karşılıklı ko
nuşmayınız, çok rica ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, itham var, neyi karıştırmışız? 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok 
rica ederim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Şimdi, Türkiye sıkıyönetimlerin 
hüküm sürdüğü bir safhada, anarşizmin baş 
kaldırıp memleketi uçurumun kenarına getir
dikten sonra ancak dizginlerin ele alınabilmek
te olduğu bir safhada ve pek çok faliyetin de 
yer altına kaymış olduğu bir safhada ordusuy
la, Parlamentosunu ve diğer meselelerini birbi
rinden ayırmak suretiyle ayrı ayrı mütalâa et
mek suretiyle tedbirlerine tevessül edecek halde 
değildir ve dünya o hale gelmiştir ki, dünyada
ki bütün ordu kumandanları hizmet gördükleri 
ülkelerin umumî meseleleri hakkında gerçek bil
gilere sahilbolmazlarsa, savaşın hangi zamanda, 

neredem, nasıl geleceği belli olmadığına göro, 
bir savaşın vukuunda onun tedbirlerimi alabil
me yeteneğinden de mahrum kalırlar. O halde 
bugünkü Hükümet, bundan sonraki hükümet 
daima ve dadana ordusunun sevk ve idaresinden 
mesul olan zevat ile haşhaşa, gönül gönüle ver
mek suretiyle Türkiye'nin meselelerini de görü
şeceklerdir. Bunun yadırganacak bir tarafı yok
tur. Bu konuda anlayışa gelehilm'sk, hür demok
ratik rejim içerisinde meseleleri mütalâa etmek 
biraz olgunluk isteyen bir konu olmakla bera
ber mutlaka lâzımdır, zaruridir. Bu işi böyle 
telâkki etmezsek her gün yeni yeni hadiselerle 
karşılaşmak mümkündür. 

Melen Hükümeti, illâ ve illâ Hükümet icra 
edeyim diye direnme istidadında olan bir hü
kümet değildir, onun bütün saygı değer üyele
ri nâçiz varlığımı bir kenara atıyorum, hepsi 
demokrasinin aşığı, biran evvel bu memleketi 
bu badirelerden kurtarıp, milletin iradesiyle 
neticeyi meydana koyacak bir seçim havasına 
girmek ve o seçimin neticelerini almanın gayre
ti içerisindedir. Meselelere yanlış mana verip 
«Hükümete çatacağım» aidi altımda başka taraf
lara sözüm ona tâviz veren konuşmalarla bu 
memleketi dalgalandırmaya daha fazla hakkı
mız olmadığını, bu mesuliyet duygusuna gelme
miz lâzımıgeldiğini lütfen kaflbul ediniz ve arka
daşlarım da beni bu şekildeki ikazlarımdan ötü
rü bağışlasınlar. 

Saygılar sunarım, arkadaşlarım. (A. P. sıra-
larımdacı alkışlar) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sataşma var, 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Nasıl şaft aşma, Sayın özgüner? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Könuşmala-

rıyle; «Maksatlı davrandığı, başkalarına taviz 
verdiği» deyimleri her halde zabıtlara geçti. 
Açıklama yapmadıkları için sataşma kalbul edi
yorum ve söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, sataşma olarak 
ortaya koyduğunuz iki deyim kendi beyanlarımı 
tasrih etmek maksadı taşımaktadır. Kendi fikir
lerini izah edebilmek için bu şekilde beyanda 
bulunmuşlardır. Yoksa, müceret sayın Bakanın 
beyanında zatıâlinizıe sataşma yoktur. Diremi
yorsanız oya wz edeceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sizin takdi
riniz öyle olduktan sonra direnmiyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 

7. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Mer
sin narenciye bahçelerinin karşılaştığı susuzluk 
ve sulama işleri konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Mersin narenciye bahçelerinin 
korkunç derecede bir susuzluk karşısında ol
duklarını, bu sebeple 2 nci Berdan sulama pro
jesi sağ sahil kanalının 3 ncü Beş Yıllık Planın 
ilk dilimine abramasını izah eden kısa bir görüş
me Sayın Mazhar Arıkan tarafından istenmiş
tir. 

Buyurunuz, Sayın Arıkan. 
MAZHAR ARIKAN (içel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; önemli bir ihracat bölge
miz olan Mersin'in çok mühim bir derdini dile 
getirmek üzere söz almış bulunuyorum, 

Toprağın verimli olarak işletilmesi konusu; 
insanlarımızın özellikle çiftçilerimizin özlemini 
ziraatin icadından bu yana duydukları bir ga
ye ve mesut bir amaçtır. Bu hal bugün bir ilke 
halinde Anayasamızda da yer almış bulunmak
tadır. Hiç şüphesiz ki, halkımızın gücünün yet
mediği yerde müşkülâttan, çileden kurtarılması 
Devlete mievdu bir iştir. Gündem dışı huzurları
nızda dile getireceğim konu da böyledir. 

Memleketimizde ihracat maddeleri, tarım 
alanında, hiç şüphe yoktur ki, yaş meyva ve 
yaş sebze olarak kendisini kabul ettirmiştir. Bu 
ürünlerin altyapı 'tesisleri mıeyanında sulama
nın önemi, her türlü izahım üstünde ve dışında
dır. Bütün dünyada yaş meyva ve sebze, özel
likle narenciye sahaları, arazinin potansiyeli 
itibariyle de mahduötur. Memleketimizde bu 
amaca elverişli ve mevcut haliyle dahi dünya 
yüzünde, hususiyle Orta Avrupa, Otfta - Doğu 
ülkelerinde büyük bir ibttiyaca cevap veren 
memleketimizin Akdeniz şeridi daha da verimli 
hale getirilmek zorunluğuyla karşıkarşıyadır. 

ihracata dönük yaş meyva ve sebze projesi 
Türkiye için hayatî önem taşımaktadır. Bunun 
memleketimizde tatbikatına geçildiğini memnu
niyetle biliyoruz. Projenin esas kaynağı, aynı 
iklim kuşağımdaki plantasyon sahaları, sulama 
suyunun olup olmaması bakımından araziyi bi
rinci ve ikinci öncelik bölgelerine ayırmıştır. 
Sulama suyu olan birinci öncelik bölgelerinde 
'kredi temin edilmiştir, ikinci öncelik bölgeleri 
projenin devamını sağlayacak şekilde ihracat | 
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maddeleri yeıtöştirecek nebaltların dikilebilir 
hale getirilmesi ve bunun için de öncelikle alt
yapı hizmetleri olan sulama suyunun Devletçe 
temini hususu projenin özünü teşkil etmekte
dir. 

Projenin başladığı ÇuJkurova^da ikinci önce
lik bölgelerin şimdiden hazırlanması planlanma
lıdır. işte maruzatımızın bu noktasında Mersin' 
de narenciye, yaş meyva ve sebze dikimine mü
sait büyük bir arazi parçasının susuzlukla kar-
şıkarşıya bulunduğunu ifade eıtımek istiyorum. 

Mersin merkez ilçeye bağlı 23 köyün 140 000 
dekarlık saydığımız türde ziraat© müsait arazi
si susuzluk yüzünden âdeta bomboş durumda
dır. Ekili kısımlar da su kifayetsizliği nedeniyle 
tehlike karşısındadır. Uyanık halkımız Devlete 
sesleniyor ve onu, gücünün yetmediği yerde 
gerçek bir göreve çağırıyor. 2 nci Berdan sula
ma projesi sağ sahil kanalının tahakkuk ettiril
mesini Devletten isterken kendisi de mümkün 
olan katkıda bulunacağını taahhüdetmektedir. 
Bu cümleden ol'arak sulama tesisatının yapımı 
esnasında 10 dekardan a^ağı arazi sahiplerine 
istimlâklerde istimlâk bedelinin bu kanaldan 
istifade edecek köylü vatandaşlar tarafından 
ödeneceğini, 10 dekardan yukarı arazi sahiple
rine ise istimlâk bedeli ödenmeyeceğini, ayrıca 
kanal suyundan istifade edecek arazi sahipleri 
sulama ücreti olarak dekar babına Devletin tes
pit edeceği paranın 5 yıllık tutarını ileride sula
maya geçildiğinde su parasından mahsubeıdil-
mek üzere şimdiden ve kendilerine bildirilecek 
tarihte ödemeyi taahhüdetımişlerdir. 

Mersin merkez ilçesine bağlı 23 köyün taah
hütleri ayrı ayrı düzenlenerek bundan bir süre 
önce Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne tevdi 
ve teslim olunmuş, işin önemi ve ciddiyeti ayrı
ca Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımı
za ve Sayın Genel Müdüre ifade edilmiştir. Her 
iki makamdan da işin ciddiyet ve öneminin ya-
kinen bilindiğinin tezahürü addedilebilecek 
olan olumlu cevaplar alınmıştır. Bu sebeple 
kendilerine müteşekkiriz. Ancak, burada önemi
ni ve muaceeliyetini tespit ve ifade etmek iste
diğimiz husus şudur ki, Mersin'in bu köylerin
de köylünün kendi gücüyle temin ettiği suların 
gün be gün kifayetsiz hale gelmesi karşjsunda 
mevcut ekiH narenciye bahçelerinin tehlikeye 
maruz kaldığı bir gerçektir. Ayrıca altın kadar 
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kıymetli 140 000 dekar ekime ve dikim® müsa
it arazi, yine susuzluk yüzünden çok önemsiz ve 
elverişsiz bir tanım denemesi altında bomboş 
beklemektedir. 

Keyfiyeti Yüce Heyetinizin ıttılaına arz eder
ken, Hükümetin ve evleviyetle ilgili Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ve Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün, Mersin köylüle
rinin büyük bir taahhüt içinde ve gerekirse ye
nilerine de hazır bir iştiyak içinde bekledikleri 
2 nci Bıerdan sulama^ proj asi sağ sahil kanahnın 
3 ncü Beş Yıllık Planın ilk dilimi içerisinde ta
hakkukuna imkân vermelerini, büyük bir ihti
yacı dile getirdiğimi inancı içerisinde isıtirh'am 
ediyorum. 

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

8. — Manisa Milletvekili Veli B ahırlı'mn, pa
muk üreticisinin durumu ve Hükümetin uygu
ladığı politika hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Pamuk üreticisinin durumu ve 
Hükümetin uyguladığı politika üzerinde Sayın 
Veli Bakirli gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun, Sayın Bakirli. 

VELİ BAİKIBLI (-Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaışlarım; 

îluzurunuaa pamuk ekicisinin yürekler acısı 
durumunu ve Hükümetin bu konudaki vurdum 
duymazlığını ortaya koymak için galımiş bulu
nuyorum. 

Bir kilo pamuk karşılığında bir kilo gübre
yi karaborsadan alabilen, 30 - 40 lira gündelik 
ödeyen ekicinin durumunu elbette Hükümet ve 
çok Sayın Ticaret Bakanımız biatim kadar bile
mez. Bilemez; çünkü, burada masa başında pa
muk için böylesine gülünç fiyatlar koyan bir 
Hükümet ve onun üyetsimin bası şeyleri bilmedi
ği apaçık ortadadır. 

Son yıllarda uygulanan talban fiyat politika
sı, para arzının yükselmesine sıebebolmus, bu da 
bazı zümrelerin iştira gücünü artırarak ekıono'-
ımiık dengeyi bozmuştur. Yamalı bohçaya dö
nen Personel Kanununun aksaklıklarını gider
mek için çıkarılacak kararnamelerin getireceği 
4 milyar lirahık artış dengeyi bozmayacak, fa
kat çiftçinin ürettiği ürününün taban fiyatına 
konulaıcak birkaç kuruşluk zam dengeyi boza
cak ; olur şey değil. 

Yine Sayın Ticaret Bakamının demeçlerinden 
öğtfendiğimjİKe göre, pamuk ihraç kurunun 13 
liradan 14 liraya çıkarılması, bütçenin yılda 500 
milyon lira kaybetmesine yol açacakmış. Acaba 
Sayın Bakan, yan ödemeler kapsamının geniş-
letiimasinim bütçeye neye mal olduğunu açıkla
mak lütfunda bulunurlar mı? 

Değerli arkadaşlarıan, Hükümetin taban fi
yatlarını artırmama gerekçesi, taban fiyat poli
tikasını genel -fiyat politikası içinde düşünmek 
ve enflasyonu öalsmeya çalışmıştır. Demek olu
yor ki, millî gslirden yüzde 19 luk bir pay alam 
çiftçilerin kazancındaki artış enflasyona sebe-
boluyormuış. Talebin süratli artışı enflasyona 
Igidişi hızlandırır, fakat ezilen küçük çiftçinin 
gelirindeki birkaç kuruşluk artışın bu iddia ile 
hiçbir ilgisi yoktur. Yoktur, çünkü Türkiye'de 
sürekli talebi yaratan orta gelirliler ve orta ge
lirin üzerindekilerdir. Çünkü bunların gelirleri
nin artması, tüketim malı ithalinin yükselmesi
ne, ithal oranı yüksek tüketim, malları üretimi
nin artmasına yol açar. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetten ve Tica
r i Bakanından soruyorum: Geliri birkaç kuruş 
arttığı için çoluk - çocuğuna basma veya pazen 
fistan alacak küçük çiftçi mi enflasyon sebebi 
olacaktır? Ayağına eski otomobil lastiklerinden 
yapılmış y:-m bir lastik pabuç alacak çiftçi mi 
enflasyona ssbebolacakltır? Evine aldığı şekeri 
yılda on kiloya çıkaracak çiftçi mi ekonomik 
dengeyi bozacaktır? Taban fiyata yapılacak 
zamla geliri birkaç kuruş artan küçük çiftçi 
kalkıp da montaj sanayii saheiserlerinin ürünle
ri olan oto>mcbil, buzdolabı, çamaşır makiinajsı 
alarak mı ülkemizde dengeyi bozacaktır? Bu 
politikayla borçlarını ancak ödeyebilen çiftçile
rimiz mi. enflasyon sebebi olacaktır? Sayın Hü
kümet, Sayın Ticaret Bakanı lütfen bana sıöyîer 
ler mi; Türkiye radyolarında açıkladıkları 8 ay 
içindeki 961 600 000 dolarbk fiilî ithalâtın aca
ba yüzde kaçı küçük çiftçiyle ilgilidir? işbaşın-
daki Hüküîiıslt asla küçük çiftçinin yanında ol
duğunu iddia edemez. Edemez, çünkü hem ta
rım ürünleri taban fiyatlarını yıldırım hızıyle 
artan genel fiyatlar karşısında aynı seviyede 
tutmuştur, hem de küçük çiftçiyi aracı ile tefe
cinin elinden kurtarmak için bugüne kadar her 
hangi bir teşebbüste bulunmamıştır. Tarım ve 
toprak reformu yapacağımı ileri süren ve bu ko-
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nudaiki tasarıyı Parlamentoya vermiş bulunan 
Hükümet, her şeyden önce tarım reformunun 
temelini teşkil edecek küçük çiftçiyi korumak 
ve geleceğe hazırlamak gerektiğini öğrenmek 
zorundadır. Yoksa, köylünün birkaç metrelik 
basma veya pazen almasını önlemek, onu icra 
kapılarında ömür boyu süründürerek ekonomik 
denge kurup enflasyonu önleme hesapları içine 
girerse bu Hükümet gerçekleri bilmiyor demek
tir, bu Hükümet ipin ucunu kaçırmış demektir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı şöyle nok
talayacağım: Fedakârlık yalnız küçük çiftçiden 
değil, bu topraklar üstünde yaşayan herkesten 
istenmelidir. O zaman köylümüz, bırakın çocu
ğuna götüreceği ekmeği, canından bile seve se
ve fedakârlık edecektir. 

Sayın Ticaret Bakanı hâlâ hatalı politika
sında ısrar etmektedir. Bir süre sonra bu kür
süye gelip çok dinlediğimiz konuşmalarının bi
rini daha yapacaktır. Biz Sayın Talû'ya hatırla
tırız; lütfedip üretici köylülerin arasına girer
se değerini ve kıymetini tartma olanağını bula
caktır. 

Köylünün elinden buğdayı 95 kuruşa aldır-
tıp ertesi günü o buğdayın kepeğini 95 kuruşa 
köylüye sattıranlar, dört liraya mal olan bir ki
lo pamuğu 350 kuruşa köylüden satmalanlann, 
bu utanç tablolarının karşısında sadece ve sa
dece susması gerekmektedir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (O. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

9. — Ticaret Bakam Naim Talû'nun, Diyar
bakır Milletvekili Sabahattin Savcı, Niğde Mil
letvekili Mevlüt Ocakçıoğlu ve Manisa Milletve
kili Veli Bakırlı'nın gündem dışı konuşmalarına 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyu
runuz efendim. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Cum
hurbaşkanınca Seçilen C. Senatosu Üyesi) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Savcı, pamuk fiyatlanyle ve taban 
fiyatlarıyle ilgili bazı hususlara, her zaman 
gördüğümüz nezaket ve bilgisi içinde temas et
miş bulundular. Bazı mevzularda kendileriyle 
hemfikir olmama rağmen, bazı meselelerde bel
ki ayrı görüşlerimiz vardır. Bunları daha evvel 
de ifade etmiştim; şimdi tekrarlayacak değilim. 

Pamuk ihraç kurunun 13 liradan 14 liraya çı
karılması meselesi bu senenin işi değildir. Bu
nu teferruatıyle anlattım, tekrar etmek istemi
yorum. Ancak, şu hususa işaret etmek isterim 
ki, bundan evvelki konuşmamda da alâkalılar
la müteaddit görüşmeler yaptığım, üreticiler
le, temsilcileriyle, hatta, oldukça geniş Türk 
ekonomik meseleleri üzerinde karşılıklı görüş
tüğümüzü ifade etmiştim. Alacağımız tedbirler 
konusunda kendilerinin de bizimle tamamen 
mutabık olduklarını bana bildirdiklerini de ifa
de etmiştim. Nitekim. Hükümetimiz bilâhara 
almış olduğu kararı sözcüsü vasıtasıyle efkârı 
umumiyeye duyurmuş vaziyettedir; bu da ih
racatta % 5'hk vergi iadesidir. Bunda bütün 
alâkalılar hemfikirdirler. Pamuk taban fiyatla
rının, daha doğrusu pamuk fiyatlarının muay
yen bir seviyenin altına düşmemesi ve zaman 
içinde yükselmesinin tek yolu, ihracatın devam
lı ve değer fiyatına yapılabilmesine bağlıdır. 
Ben bir ay evvel izmir'de alâkalılarla yapmış 
olduğum görüşmede de şunu söylemiştim: Taki-
bettiğimiz politikada bir değişiklik yapılması
na lüzum yoktur ve yapmayacağız, çünkü bu
nun sebepleri çok derin ve uzundur, ama ihra
cat tıkanıklığı meselesi karşımıza geldiği tak
dirde tedbirini almak suretiyle bu tıkanıklığı 
ortadan kaldırırız ve bu suretle üreticimiz hiç
bir şekilde mağdur hale düşmez. Bu tedbiri de 
almış bulunmaktayız ve yine tâkibeden arka
daşlarımız bilirler M, piyasa sağlam hale gel
miştir, dahilî fiyatlar yükselmektedir. Bu su
retle üreticimiz emeğinin mahsulünü alacak
tır. 

Bu arada şunu da ifade etmek isterim M, 
son defa izmir'de toplanan beynelmilel toplan
tıyı açış nutkunu yapmak üzere gitmiştim; ora
da temaslarım da oldu. Bu temaslarım bana, 
Türk pomukçuluğunun istikbalinin ve dolayısıy-
le üreticinin istikbalinin ne kadar parlak oldu
ğunu bir kere daha göstermiştir. Artık Türk 
pamukçuluğu ve Türk pamuklu sanayii bugün 
memleket içinde ehemmiyetli bir unsur olmak
tan çıkmış, dünya üzerinde mühim mevkiini, 
ehemmiyetli mevkiini almış bulunmaktadır. 
Ümidediyorum ki, ileriki senelerde bu daha da 
iyi anlaşılacaktır. Müteaddit defalar ifade et
tim; meseleleri tek taraflı gördüğümüz takdir
de, muayyen zaviyeden baktığımız takdirde, 
haklı gözükebilecek birçok unsurlar, meselele-
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ri tüm olarak mütalaa ettiğimiz takdirde bazı 
problemler yaratır. Mühim olan, tüm ekono
minin daha iyi bir hale gelmesi ve bu suretle 
bu memlekette yaşayan insanların daha müref
feh hale gelmesidir. Biz bu politikayı takibedi-
yoruz. Takibettiğimiz politikanın doğruluğuna 
inanıyoruz ve sonuna kadar bu politikanın ta
kipçisi olacağız. 

Yine Sayın Savcı ifade buyurdular dediler 
ki «Karşılıklı bir anlaşma yapmak lâzımdır, 
anlayışa girmek lâzımdır.» şunu memnuniyetle 
ifade edeyim ki, kendileriyle tamamen hemfiki-
rim ve bugün benim son zamanlarda yapmış ol
duğum temaslar bu anlayışın teessüs ettiğini 
göstermektedir, önümüzdeki zaman içinde bu 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Bu arada Sayın Oeakçıoğlu elma mevzuuna 
temas buyurmuşlar. Şunu söylemek isterim ki, 
bu ısene bol olan elma mahsulünü değerlendir
mek için büyük bir çalışma içindeyiz, ihracat 
imkânları arıyoruz, oldukça mühim adımlar at
tık. Eğer muvaffak olabilirsek bu mevzuu da 
oldukça iyi bir şekilde halledilmiş hale (gelecek
tir. Bununla şunu ifade etmek istiyorum: Mese
lenin üzerindeyiz ve çalışıyoruz. 

Son konuşmacı arkadaşıma gelince; kendi
si de ifade buyurdular, «Sayın Ticaret Baka
nı burada çok konuşmuştur, aynı şeyleri söy
lemese daha iyi olur» dediler. Zaten kendisiyle 
aynı üslûp içinde konuşmama imkân olmadığı 
için sözlerini dinliyorum ve bu mevzuda başka 
bir şey söylemiyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Aramızda sos

yete farkı var... 
CAHİT ANGIN (Çorum) — Sen kimsin 

be... 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sözünü 

geri alması lâzım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 

oturunuz lütfen. 
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Çıkıp özür di

lemesi lâzım. 
BAŞKAN — Sayın Bakirli yerinize oturun, 

yerinize oturun lütfen efendim. Siz ihkak-ı hak 
mı edeceksiniz, yerinize oturun da anlayalım 
efendim. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, ben seçimle gelmişim, onun gibi sosyete I 
çocuğu değilim. | 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bir bakan Mec
lis kürsüsünden böyle konuşamaz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, yerinize 
oturun lütfen. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Sermaye çev
resinin uşağı seni... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
müsaade buyurunuz. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Mariee Anto-
innete de «Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler» 
demişti, Sayın Bakan da aynı şeyleri söylemek 
istiyor. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CAHİT ANGIN (Çorum) — Sen kim olu

yorsun da bir milletvekiline böyle konuşuyor
sun. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Satılmış in
san!... 

BAŞKAN — Sayın Artaç, lütfen efendim. 
Oturunuz da dinleyelim bakınız Sayın Yağcı ko
nuşuyorlar. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, Grubumuza mensup bir arkadaşımıza 
hakaret edilmiştir; grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz zap
tı getirteyim de ona göre fikrimi beyan ede
yim. Bu beyanınızı dikkate alacağım, zaptı ge
tirteceğim, teemmül edeceğim efendim. 

HASAN ALİ GÜLOAN (Antalya) — istifa 
etmesi lâzım, bir milletvekiline böyle bitabedil-
mez. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Seçimle gelmiş 
milletvekiline böyle hitabedemez. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
meseleyi hallettik, Sayın Yağcı dile getirdi
ler. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Sermaye çev
recinin uşağısın sen. 

BAŞKAN — ıSaym Angın, bir dakika efen
dim. Sayın Artaç siz de yerinize oturunuz lüt
fen. ISaym Bakirli kendisini müdafaa edecek 
durumdadır, lütfen hepiniz birden konuşmayı
nız efendim. 

10. — Konya Milletvekili Baha Müderris-
oğlu'nun, Karaman - Ermenek - Mut yolu hak
lıda gündem dışı demeci ve Bayındırlık Baka
nı Mukadder Öziekin'in cevabı. 
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BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu «Kon
ya - Ermenek - Mut - Ermenek yolunun duru
mu» üzerinde gündem dışı söz istemiştir, buyu
runuz. 

OAHİT ANGIN (Çorum) — Sen kim oluyor
sun da bir milletvekiline hitabedebiliyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Angın, kullandığınız el-
fazı duyuyorum. 

OAHİT ANGIN (Çorum) — Evvelâ o dü
zeltsin... 

BAŞKAN — Buyurunuz yerinize oturunuz 
efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa-
ym Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Mahallî bir sorunumuz olan Ermenek - Mut 
yolu hakkında gündem dışı konuşmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Konyamızın Ermenek ilçesi Göksu kenarın
da Toros dağlarının Barçın bölümünün etek 
kısmı olan yamaçlarında suyu, insanı, havası te
miz, manzarası mükemmel olan bir yerdir. Köy
leriyle birlikte yüz bin civarında nüfusu olan 
bu yeri tç Anadolu'ya bağlayan yol Erme
nek - Mut yollarıdır. Karaman'dan 163 kilomet
re, Konya'dan 267 kilometre olan ibu ilçemiz 
Anamur'dan 120 Km. uzaktadır. Kara
man - Ermenek yolunun ıstıraplarını, bu yol
da yolculuk yapanlardan çok dinledim. Hâlâ 
kulaklarımda ve gözlerimin önünde bu ıstırap
lar duyulmakta ve görülmektedir. 

Bugün Ermenek'in yegâne yolu, Ermenek -
Mut arası olan 90 kilometrelik yoldur. Bu yo
lun birçok yerleri çok dar, çok virajlı ve görüş 
mesafesi bulunmayan bir yoldur. Arz ettiğim 
gibi 100 bin nüfusu bu yoldan tç Anadolu'ya 
irtibat sağlamaktadır. 

Bundan bir ay kadar önce her an tehlike 
arz eden Mut - Ermenek yolunda, yanımda bir 
Parlamenter arkadaşım olduğu halde büyük bir 
trafik kazası geçirmiştik. Allah'ın bir lütfü ih
sanı olarak büyük trafik kazasından çok hafif 
kurtulmuştuk. Yaptığım araştırmalarda Mut -
Ermenek yolunda büyük trafik kazalarının te
kerrür ettiği şeklindedir. 

Yolun durumu ve arz ettiği tehlike hakkın
da Sayın Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarını ve 
Karayolları Genel Müdür Muavinini arkadaş
larımla birlikte ziyaret ederek durumu izah et
miş isem de, bugüne kadar bu yolun durumu 

hakkında bana hiçbir bilgi verilmemiştir. Du
rumu bir kere de Yüce Meclise arz etmeyi lü
zumlu gördüm. 

Bu tehlikeli yolun tamiri, ıslahı için Erme
nek'te karayollarının ufak bir ünitesinin kurul
masında zaruret vardır. Çünkü, Ermenek Kon
ya'dan 267 kilometre, Mersin'den aşağı - yuka
rı aynı uzaklıktadır. Buralara bir grayderin 
gelmesi ve orada çalışması çok zordur, hatta 
müşküldür. Bunun ehemmiyetini takdirlerinize 
arz ederim. 

Yeni yapılan Hadim - Taşkent - Sarıveliler 
ve Adiller yolu ise yalnız köylerin irtibatı
nı sağlayacaktır. Bu bakımdan, Mut - Erme
nek yolunun hiç olmazsa ıslah edilmesini, arz 
3ttiği tehlikeli trafik durumunun düzeltilmesi
ni ve karayollarının ufak bir ünitesinin Erme
nek'te kurulmasını arz eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı Mu
kadder öztekin, buyurunuz. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ
TEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Baş
kan, pek muhterem milletvekilleri; 

Sayın Müderrisoğlu, 3 konuyu dile getirdi
ler. Birincisi; Karaman - Ermenek yolu, İkincisi; 
eski bir porjenin devamı olan Ermenek - Mut yo
lu ve bu arada bir de Ermenek'te Karayollarının 
bir şube teşkilâtının kurulması temennisini iz
har ettiler. Her üç konuya da ayrı, ayrı bura
da muttali olduğum ölçülerde cevap vermeye ça
lışacağım. 

Kendileri orada bu yaz büyük bir kaza ge
çirdiler. Bunu da biliyorum. Yalnız, bizim bu 
sene Ermenek - Mut yolu için yarım milyon lira
lık bir ödemeğimiz Karayolları bütçesinden tef
rik edilmiştir ve çalışma yapılması lâzım, bu 
yolda. Ermenek - Mut projesi eski bir projedir 
1965 yılında başlamış, 1975 yılında ikmâl edile
cek ve bu yılda tefrik edilen ödenek yarım mil
yon liradır. 

Muhterem arkadaşımın Bozkır - Hadım - Adil
ler - Ermenek yolu konusundaki temennilerine de 
kısaca arzı cevap edeyim. 

Bu projenin de uzunluğu 145 kilometre olup, 
Bozkır'dan itibaren 48 nci kilometresine kadar 
sanat yapılı zayıf stabilize kaplamalı bir yoldur. 
48-62 nci kilometreler arası yaz-kış geçit veren 
stabilize, 62-104 ncü kilometreler arası noksan 
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sanat yapılı toprak tesviye, 104-145 nei Erme
nek arası zayıf stabilize kaplamalıdır. Bu yolun 
Bozkır - Hadım - Adiller arası Devlet yolları de
vam eden geçit onarımı programındadır. Takri
bi maliyeti 5 milyon TL. olup, 1972 sonu harca
ması 2 940 000 liradır. 1972 ödeneği 1 350 000 
TL. dır. Bitiş yılı 1973 tür. 

1972 senesinde Taşkent ile Adiller arasında 
Gümüldür Yaylası mevkiinde sanat yapısı ve 
stabilize işlerinde çalışmalar devam etmiştir. 
Adiller - Ermenek arasında Uzunluköy mevkiin
de bir varyant ikmâl edilmiş, Tepebaşı mevkiin
deki varyantta çalışmalara başlanmıştır. 

ıŞube konuşumda burada kendilerine bir bil
gi vermek mümkün değildir. Bunu tetkik etti
receğim. Ayrıca özel surette duyururum. 

Teşekkür ederim efendim. 

11. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-
§argü'in, Başbakan Ferid Melen'in T. B. M. M.' 
nin 19 ncu Birleşiminde öğretmenler ve memur
larla ilgili sözleri hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Başbakan sayın Melen'in 19 
ncu Birleşimde Demokratik Parti Sözcüsünün, 
Devletin kilit noktalarına komünistler yerleşmiş
tir, iddiasını cevaplarken öğretmenlerden bah
sedilmiş bulunması hasebiyle gündem dışı sayın 
Tufanı Doğan Avşargil söz istemiştir. 

Buyurun sayın Avşargil. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25.9.972 
tarihinde yaptığı 19 ncu Birleşimde sayın Baş
bakan, sıkıyönetim dolayısıyle sayın Demokra
tik Parti sözcüsüne enteresan cevaplar verdi. 
Ben, bunlar arasında yalnız öğretmenler ve me
murlarla ilgili kısımlar üzerinde çok kısa dur
mak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Demokratik Parti söz
cüsü yaptığı uzunca konuşmada bir kısım iddia
larda bulundular, örneğin; «Sıkıyönetim tat
bikatımdan kurtulan aşırı sol cereyan mensupla
rının Devletin önemli kilit noktalarına yerleşti
rilmiş olması bu cümledendir ve esef vericidir. 

Bir taraftan millet ordusuyla birlikte Devlet 
yıkıcısı komünistlere karşı amansız bir müca
deleye girişecek, öbür taraftan Hükümet, komü
nistleri Devletin önemli kilit noktalarına yerleş
tirecek, Devlet Teşkilâtına sızmış komünistlerin 

temizlendiği yolunda alınmış tedbirlere rastla-
yamadık.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu iddiaların kamu
oyundaki, kişi vicdanındaki yankısı, günahı ile 
sevabı ile iddia sahiplerine aittir. Benim, üzerin
de hassasiyet gösterdiğim, sayın Başbakanın 
verdiği cevaplar arasında bir-iki noktadan1 iba
rettir. 

Ne diyor sayın Başbakan?.. «Kilit mevkiler
de komünistleri muhafaza etti diyorlar. Kendi
lerinden rica ediyorum; bugün Devlet idaresin
de kilit mevkiinde komünist kim var? Bakan ar
kadaşlarım titiz bir inceleme ile hakikaten kilit 
mevkiinde bulunması gereken kimseleri tespit 
etmişlerdir. Faraza; eğitim alanında Bakanlık 
emrine alınanların sayısını Balkan arkadaşım 
gelsin bir vesile ile size anlatsın. Ama bunu da-
vul-zurna çalarak yapmamıştır. Yapmasına da 
ihtiyaç yoktur. İsterseniz ne yaptıklarının Üste
sini verebilir.» 

Değerli milletvekilleri, Başbakana göre kilit 
mevkiinde bulunmaması gerekenler tespit edil
miş. Niçin tespit edilmiş?.. Demokratik Parti 
sayın sözcüsünün iddiasına cevap verdiğine gö
re, komünist olduğu için tespit edilmiş Ne varıl
mış ?.. Belli değil. Ama, öğretmenler Bakanlık 
emrine alınmış. 

Başbakanı, geçersiz, öğretmeni tedirgin edici, 
huzur bozucu olan bu boşuna çabadan vazgeç
melidir. Komünist varsa, Devletin kanunları da 
vardır. 

Şu konuştuğum ana kadar kaç tane öğretmen 
yargı organları tarafından «Komünisttir» diye 
cezalandırılmıştır?.. (Ticaret Bakanı Naim Ta-
lû Meclis salonundan dışarıya çıkarken Cumhu
riyet Halk Partili Milletvekilleri sıra kapakla
rına şiddetle vurmaya ve «Kaçma, kaçma» diye 
bağırmaya başladılar.) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam.. 
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş

kan, gitmesin, lütfen ikaz edin. 

BAŞKAN — Sayın Açıkalm, böyle bir usu
lümüz var mı? 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — İstirham 
ederim sayın Başkan, o hareketinin, tavrının 
cevabını almalıdır sayın Bakan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Devam buyurun efendim. (C. H. P. sırala

rımdan gürültüler.) 
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MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — 
Ayıp, bu yaptığınız ayıptır. 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Angı, meseleyi bilmiyorsunuz. Şimdi bize, ya
rın Adalet Partisine olur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, sakin olunuz 
efendim. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş
kan, bir köylünün hakkını koruyan bir millet
vekili içim bir Bakanın böyle konuşması, böyle 
hareketi ayıptır. 

BAŞKAN — Sayın Açıkalın, ne yapalım 
efendim Yani, zaptı okumadan hükmî karaku
şiden mi hareket edeceğiz? Zaptı getirtiriyo-
rum. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — öyleyse 
Bakan gitmesin. 

BAŞKAN — Ne yapalım, var mı öyle bir 
müeyyidemiz?.. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Lütfen ha
tırlatın. 

BAŞKAN — ilk mi tatbikat efendim?.. Da
ha önemlilerini bu Meclis görmedi mi? Sayın 
milletvekilleri milletvekilini aramadı mı, bula
bildi mi Genel Kurulda? Çok rica ederim efen
dim. 

Devam buyurun sayın Avşargil. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Komünist varsa kanun da vardır. Komünistlerin 
yakasından tutacak Türkiye Cumhuriyetinin 
kanunları vardır. 

Şu konuştuğum ana kadar kaç tane öğret
men yargı organları tarafından «Komünisttir» 
diye cezalandırılmıştır? Ya bunu Hükümet açık
lamalıdır veya en yıkıcı suçlarla misâl verirken 
öğretmeni dile dolamamalıdır. Birkaç tane den
siz gerçekten yolunu şaşırdıysa bunlar açıklan
malı, dağ başında çalışan binlerce öğretmen bir 
burukluk içerisinde bırakılmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarını, tarih, her döneminde, 
toplum yapısında asalak gibi yaşayan, kendileri 
gibi düşünmeyen herkesi zamanın siyasal ve 
zinde güçlerine jurnal eden kişiler ve gruplara 
şahit olmuştur. Hak da, hukuk da bazen bu jur-
nalcılar tarafından çiğnetilmiştir. Türkiye'de 
de buna şahit oluyoruz. 12 Mart'tan sonra za
man zaman gözaltına alınanlardan büyük bir 
kısmı geri bırakılıyor. Bir kısım gayretkeş yö
neticiler suçu günahı olmayanları da listelere 
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ekleyerek hem vatandaşı mağdur ediyorlar, 
hem üst kademelerin işini güçleştiriyorlar. 

Sayın Başbakan ve ilgili Bakanlar bilmeli
dir M, Türk öğretmeni komünizmin de, faşizmim 
de, teokratik devlet kurma özlemcilerinin de 
karşısındadır. O, insan ve vatandaş haklarına 
saygılı, gerçek Atatürkçü bir doğrultuda, hür 
demokratik Cumhuriyetin temellerine dinamit 
koymaya çalışan yıkıcı rejimlerin en bilinçli 
düşmanıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Bakanlık 
emrine alınma mekanizmasının nasıl çalıştığını 
biliyorsunuz. Kayseri'de zamanında bir ingilizce 
öğretmeni, vali muavininin adını bilmedi diye, 
vali muavinini valinin yerine bakıyor diye Ba
kanlık emrine alındı. Marifet, Bakanlık emrine 
alarak öğretmenleri Türk Kamuoyunda bir bu
rukluk içerisinde bırakmak, tutmak değil, mah
kemeden «Komünisttir» diye ceza alanların lis
tesini en kısa zamanda kamuoyuna açıklaması
dır. 

Sayın milletvekilleri, bir noktayı açıkça or
taya koymakta fayda vardır. Bugün Hükümetin 
mücadelesi, aşırı uçlarla mücadelesi tek taraflı 
işlemektedir, aşırı sola karşı işlemektedir. Ya, 
tutucu, gerici aşırı sağ, ümmetçi, nurcu, Cum
huriyet, Atatürk düşmanları nerede?.. Burada 
çok dikkatli olmak gerekir. Bütün Parlamento
nun, Hükümetin ve tüm kamuoyunun dikkatli 
olması gerekir. Kilit noktalarında komünist 
avına çıkarken, şeriatçiyi aynı noktalarda getir
memekte fayda vardır. 

Sayın Başbakan^ suç işleyenler isim olarak 
açıklanmadığı takdirde, bir öğretmen milletve
kili olarak bu konuda başka türlü hitabetmemi-
zin mümkün olmayacağını içtenlikle bilmenizi 
istiyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

12. — Van Milletvekili Fuat Türkoğlu'nun, 
Van'da cereyan eden'partizanca hareketlere dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Melen'in, se
çim bölgesi olan Van'da partizanca hareketleri 
üzerinde sayın Fuat Türkoğlu gündem dışı söz 
istemiştir. 

Buyurun efendim. 

FUAT TÜRKOĞLU (Van) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 
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Sayın Başbakan Melen, seçim bölgeni olan 
Van'da büyük çapta partizanlık yapmakta ve 
yaptırmaktadır. Fırsatı ganimet bilerek yersiz 
ve zamansız memur ve daire müdürleri arasında 
nakiller yapmaya başlamıştır. 

Van Çimento Sanayii Fabrika Müdürü, Has-
tahane Başhekimi, Vergi Dairesi Müdürü, Ceza 
Hâkimi, Ziraat Bankası Müdürü bunlar arasın
dadır. 

Karayolları Müdürü Mustafa Yılankıran, ça
lışkanlığı ile dürüstlüğü ile halkın saygı ve te
veccühünü toplamış, Karayolları teşkilâtının 
en gözde elemanlarından biri olup, gece-gün-
düz demeden çalışmakta, şantiyelerde ve direk
siyon başında uyumamakta, mesai yapmaktay
dı. Mükâfatı, zamansız ve yersiz nakille, geçici 
görevle merkeze alınmak olmuştur. 

Suçu ve fninahı ise, Van-Hakkâri yolu gü
zergâhını, Millî Güven Partisi Gülpınar İlçe Baş
kanının petrol pompasının yanından geçirme-
mesidir. 

Sayın milletvekilleri, bu yolu oradan geçir
memekle, teknik kimselerin etüt ve raporlarına 
göre yol 20 kilometre daha kısaltılmış, % 7 me
yil düşürülmüş ve Devlete birkaç milyon lira 
para kazandırılmıştır. Suçu da bu. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tatil döneminde Van'da bulunduğum sıra
da, Millî Güven Partili il ve ilçe kurulu üyeleri 
ve bunların yakınları hepsi birer başvekil ol
muşlardır. Memur ve daire müdürlerine rasla-
dıklan yerde: «Sıra sizlere geldi. Sizi yarın sa
yın Melen'e bildiriyoruz, görürsünüz halinizi» 
diye tehdit ediyorlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu na
hoş hadiseleri kendilerine arz etmek için, arka
daşım Kinyas Kartal iki defa kendilerinden 
randevu talebettikleri halde, hiç cevap vermek 
lütfunda bulunmamışlardır. 

Sayın Başbakan bu davranış ve tutumlarıyle 
bizi tehdit ve yıldırmak istiyor. Biz somuna ka
dar Anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde müca
dele edeceğiz. Kendilerine yazarını şimdilik ha
tırlamadığım 4 satırlık bir şiirle cevap vererek 
Yüksek Huzurlarınızdan ayrılacağım: (A. P. 
ve C. H. P! sıralarından «Bravo» sesleri) 

«Allaha kul olduk kalû belâda, 
Yalnız bu yolda ikrarımız var. 
Üç günlük ömr için kahpe dünyada, 

Kula kul olmamak kararımız var. 
Hayra hayroluruz, şerre belâyız, 
Bu zevk-i cidale pek müptelâyız. 
Tabasbus ehlinim hasmı canıyız. 
Bizim de dilimiz, didanmız var.» 

Saygılar sunarım. (A. P. ve C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

13. — Ankara Milletvekili Ahmet Sakır) Hiç-
erimez'in, faaliyetleri durdurulan memur sendi
kaları ve birlikleri Kanunu hakkında gündem dı
şı demeci ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplının ce
vabı 

BAŞKAN — Faaliyetleri durdurulan Memur 
sendikaları ve birlikleri Kanunu hakkında, gün
cem dışı Sayın Sakıp Hiçerimez söz istemiştir, 
bry>mn"z, 

AHMET SAKIP Fi^ERiMEZ ^Ankara) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Verikleri sözün ve attıkları imzaların şere
fine u^Pfim davranıslarıyle dünya kamuoyunun 
'hayranlığını kazanmış Türk hükümetleri; za
manlarında tnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesini imzalayarak memurların da sendikalaş
malarını kabul ve taahhüt etmişti; fakat Türk 
ulusunu «hürriyet» nidalariyle sokaklara döken 
ikti^arJann Türkiye'de hükümet etmeleri. bu 
öz^iMüğün Türk memurlarına verilmesini ge
ciktirmişti. 9 . 7 . 1961 tarihinde halkoyu ile 
kabul edilen yeni Türk Anayasası, bu hakkı 
Batı uygarlığından 40 yıl sonra da olsa, Türk 
memuruna tanıyordu. Buna rağmen 4 yıllık bir 
^ecikme üe «sendika» mefhumu ile bağdastırıl-
m^sma im>ân olmayan 624 sayılı Kamu Perso
neli Sendikaları Kanunu, Parlamento tarafın
dan kabul edildi; bu hakka susamış yüzbinlerce 
memur, 580 civarındaki sendikal kuruluşta ör
gütlenme çabasına girdi. Çünkü Türk memuru, 
yıllardan beri ezilen gururunu, şahsiyat ve hay
siyetini korumak ve yüceltmek istiyordu; par
tizanca davranışlardan bıkmış, usanmıştı. Usul
süzlüklerin, haksızlıkların muhatabı olmak ya
nında, usulsüzlükleri ve haksızlıkları yapmaya 
da alet ediliyordu. Devlet çarkını o döndürüyor, 
fakat dişlilerinin paslılığmı gördükçe kahrolu-
yordu. Kendisine hizmet götürmekle gurur duy
duğu ve içinde yaşadığı halk ile beraber her gün 
biraz daha fakirleştiğini hissediyor; halktan 
yana olmayan ve her gün biraz daha bozulan 
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"ekonominin ağır baskısı altında ezildiğini göre
rek, Anayasamızın emrettiği insanlık haysiye
tine yaraşır bir yaşayış düzeyine erişmek isti
yordu. Bunun için de «İdarî reform, personel re
formu, eğitim reformu ve vergi reformu» diye 
feryadediyordu. 

Bu haklı ve masum istekler, zamanın hükü
metlerini yanlış politikalarında katılaşmaya itti. 
Onlarca memurlar, kendilerinden yana değiller
di, o halde ezilmeleri gerekirdi. Kamuoyunun 
zaman zaman memurlardan yana oluşu karşı
sında, 1965 yılından beri uygulamadıkları Per
sonel Kanununu, bir zam kanunu gibi düşüne-
rey uygulayacağız, vait ile ortaya çıkıyorlar; 
fakat bu vaitlerin de, yarattıkları bozuk ekono
minin bir gereği olarak yerine getiremiyorlardı. 

Türk memuru kendisiyle bu denli alay eden 
kimseler karşısında, yasaların kendine tanıdığı 
sınırlar içinde sokaklara dökülüyor; bu durum 
karşısında acz içindeki Hükümet, ya «Yollar 
yürümekle aşınmaz» ya da «Bunlar anarşik 
olaylardır. Ne yapalım? Demokrasi de biraz 
anarşi demektir» demekle yetiniyordu. 

Hükümet etmekteki' böylesi zaıflar giderek di
ğer konularda da kendisini gösterdi. Memurlar 
huzursuzdu; işçiler, esnaf, analar, babalar ve 
gençlik huzursuzdu. Asın sağ ve aşırı sol bütün 
yurtta kol geziyordu, tşte bu şuursuz gidişe 
12 Mart muhtırası «dur» dedi. Aczini ve kusu
runu kabul eden Hükümet çekildi. Partilerüstü 
hükümetler işbaşına geldi. 12 Mart, bir ihtilâl 
değildi; aciz ve kusurlu hükümetleri muhakeme 
etmiyordu. 12 Mart, bu zayıf hükümetin icra
atından yararlanan anarşik ve sapık ideoloji 
sahibi kimselerin, Türk Devletinin başına bir 
dert açmalarını önlemek amacını güdüyordu. 
Bunu kısa bir süre sonra fark eden 12 Mart 
öncesi hükümetlerinin üyeleri, bu defa birer 
savcı edasıyle öne sıçrayarak, gelecekte kendi1 

iktidarları için zararlı olacağına kanaat getir
dikleri her kişiyi ve topluluğu suçjlaya suçlaya, 
kendilerini masum göstermenin inanılmaz ör-
neMerini verdiler. Bunda o kadar ileri gittiler 
M, asla tasvibetmediğimiz ve edemeyeceğimiz 
anarşik olaylara, bilerek veya bimeyerek adUiarı 
karışan bir kaç memuru, bir iki sendikacıyı eüe 
alarak, bütün memur sendikalarını ve o sendi
kalara bağlı yiizbinlerce memuru, kapalı kapı
lar arkasında lekeleye lekeleye, 1961 Anayasa

sının Türk memuruna tanıdığı sendikal özgür
lüğün kaldırılmasına sebep oldular. 

Buna rağmen, Yüce Parlamentoya hâkim 
olan sağ duyu, Türk memurunun yeniden 
personel hukukundan doğan haklarını, ko
rumak ve geliştirmek, ®osyal ve ekonomik 
haklarını elde edebilmek amacıyle örgütlen
melerine imkân veren bir hakkı, Anayasa
nın 119 ncu maddesiyle tamdı. Bununla 
da yetinmeyerek, memur sendikalarının ye
rine kaim olacak kuruluşlarla ilgili kanunun 
6 ay içerisinde çıkarılmasını emreden geçici 
16 ncı maddeyi Anayasa hükmü haline getirdi. 

Türk kamu personelli gibi biz de bekliyor
duk ki, hükümetler bu lâzımeyi yerine getirsin
ler ve Anayasaya olan saygılarını ispat etsin
ler. Ne yazık ki bu, 6 aylık süre içinde olmadı. 
O zaman biz, parlamentarler olarak harekete 
geçtik. 05 arkadaşımla hazırladığımız kanun 
tedfini Başkanlığa sunduk, daha sonra hükü
metin tasarısı geldi. Tetkik ettik : ismi bile bi
zim teklifimizden alınmış... Ancak, yer yer ö 
kadar tahrif edilmiş M, eserin sahipleri olarak 
çok üzüldük. Bir geçici komisyonda bu kanun 
teklif ve tasarıları birleştirildi, görüşüldü. Uzun 
müddet bu komisyonda bekletildikten sonra, 
Gündem'in 49 ncu sırasında yer aldı. 

Değerli arkadaşflaran; şimdi Hükümetten, 
Meclis Başkanından ilgili Komisyon Başkanı ve 
sözcülerinden soruyorum : 

Yüce Meclisin bir yıl önce kabul ettiği, Ana
yasamızın 119 ve Geçici 16 ncı maddeleri uya
rınca, 6 ay içinde çıkarılması gereken bu kanun, 
normal süresini 6 ay daha aşmış olmasına rağ
men h îlâ çıkarılimavacak mıdır? Meclis Başka
nı, ilıgilli geçici komisyon başkanı, sözcüsü veya 
raportörü, bu kanunun öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini istemeyecek midir? Faaliyeti durdu
rulan memur sendikalarının varlıkları kayyım
lardan alınıp, ne zaman ve kimlere deıvredüe-
oektir? Yeni Dernekler Kanunu muvacehesinde, 
memurlar dernekler halinde örgütlenemeyece-
ğine göre, Anayasamızın 119 ncu maddesine gö
re kurulması gereken memur kumluklarının' 
kurulmasına ne zaman müsaade edilecektir? 
Memur sendikalarının faaliyetten men edilmesi
ne sebebolan 12 Mart önceki Hükümet üyeleri
nin etkileri, burada da memurların aleyhine mi 
işleyecektir? Yoksa, «Anayasanın emrettiği ka-
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nunların zamanında çıkarılmamasının bir müey
yidesi yoktur» diyerek, tüm Parlamentoyu sanık 
durumuna getirecek, Anayasaya saygısızlığımı
zı ortaya mı koyacağız? 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Doğan 

Kitaplı, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(iSamsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bugün hakikaten sinirli bir hava içinde mü
zakereleri yürütüyoruz. Ben buna yeni bir şey 
katmak niyetinde değilim. Ancak Sayın Hiçeıri-
mez, öylıe zannediyorum ki Anayasanın değiş
mesi sırasında söylemesi çok daha isabetli olan 
meseleleri, burada ifade ettiler. 

AHMET SAKIP HİÇEEİMEZ (Ankara) — 
O zaman da söyledim, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Şimdi, bir devir önceki hükümet ne 
yapmış, ne etmiş? O, benim bileceğim iş değil; 
onun cevabını kendileri Sayın Hiçerimez'e el-
betteki verirler. 

Ancak biliyorsunuz ki, Anayasada bir deği
şiklik yaptık ve bunu da cümlemiz birleşerek 
yaptık ve dedik M; «görülen sıkıntılar ve mah
zurlar vardır; oturalım bunları partiler olarak 
düşünelim. Daha muhkem ve Devleti daha da 
güçlendirecek ne gibi tedbirler varsa, onları 
bulup halledelim.» Ve öyle de oldu. Partidetrara-
sı Komisyon, meseleleri enine boyuna müzakere 
etti ve bu tedbirler arasında, memur sendika-
larmm kaldırılarak, yerine memurları içine 
alan bir yeni tevekkül getirildi. Bu arada, sa
dece Anayasa bunu eretirmedi; bir çok madde
leri değişti. Bu değişikliği 1 yıl ve 6 aylık müd
detler içinde düzene koyacak kanunların çık
masını da, bu değişiklik amirdi. 

Her üç hükümette de görev almış olan bir 
arkadasınız olarak söylüyorum; o zaman hükü
met oflamak kesif bir faaliyetin içine girildi. An
cak bu kısa devrede - takdir edersiniz - üç hü
kümet kuruldu. Bu üç hükümet arasında da in-
kitalar var. Buna rağmen büyük kısmı çıktı, 
bir kısmı da halen Meclislerdedir. Bu kanun da 
«m anda Gündemimize girmiştir. Artık bunun 
hükümete teveccüh eden tarafı kalmamıştır. 

Bu kanun hükümet tarafından mı, yoksa Sa
yın Hiçerimez ve arkadaşları tarafından mı ha-

I zırlanmıştır? Bu önemli mesele değildir. Bili-
I yorsunuz; kanun yapmanın iki yolu vardır : Bi-
I risi, hükümet tasan getirir; diğeri ise, sayın 
I parlamenterler teklif getirirler. Bunun neticede 
I ehemmiyeti de manası da birbirinden farklı de-
I ğildir. 
f O bakımdan, hükümetin getirdiği tasan isa

betli olmuş demek, Sayın Hiçerimez'in tasarısı-
I na uygun olmuş ve bir komisyon kurulmuş, 
I bunlar birleştirilmiş ve huzurunuza getirilmiş

tir demektir. Artık bundan sonrası, Yüce Par
lamentonun işidir. 

«Geç kalınmış.» Bunu itiraf ediyoruz. Sade
ce bunda geç kalınmamış. Yani özellikle kasta 

I makrun olarak bunda geç kalınmamış, daha 
I birtakım kanunlarımız var ve o tadillere göre 
I çıkması lâzım gelmektedir. Bundan evvelki Mec

lis çalışmalanmızı biliyorsunuz,, haftada 5 gün 
çalıştık, gece saat 20,301ara, hatta 22,001-ere 

I kadar çalıştık. «Bu kanunun görüşmesi oraya 
I sığmamış» Kabahat hükümetin değil ki. Parla-
I mento da işini yapmış, getirmiş Gündemine 

koymuştur. İnşallah bu devre biraz daha sıkı 
çalışırız; bu da içinde olmak üzere, Anayasanın 
diğer maddeleriyle ilgili kanunlan, gecikmiş 
olımasına rağmen biran evvel çıkarma imkânına 
sahip oluruz. Arkadaşımızın bunu böyle de-
ğsrlendirmesi lâzımdır. Yoksa, şu haklara veya
hut şu hürriyetlere karşı olmak diye bir şey 
bizim için bahis konusu olamaz ve arfeadaşları-

I mın şu hususta emin olmalarını istirham ediyo-
I rum; demin bir arkadaşımız da burada ifade 

etti : 
Biz programlanmızda - ve Sayın Başbakan 

I da defaatle beyanatlarında - bunun üzerinde 
I hassasiyetîle durduk : Biz Yüce Meclislerin iti

madına lâyık olduğumuz müddetçe buradayız 
I ve bize programımızı takdim ettiğimiz şekliyle 
I verdiğiniz yetkileri kullanmak için buradayız. 

Bunun ne ötesinde bir düsüncenFz vardır ve 
ne de bunun dışında bir davranış içine girme
miz mümkündür. 

Arz ettim: - huzurunuza çıktık, vapacakla-
nmızı söyledik, sizden icazet aldık. Bu güveni
niz bizim üzerimizde bulunduğu müddetçe, ora
da ^ah'sıett'ğimiz meselelerde, tedbirlerde ve 
ennride hizmete devam edeceğiz. Bu hükümetin 
içinde arkadaşlanmın başka niyetli olabilecek
lerini ben kabul edemem, etmem de mümkün 

I değildir. Çünkü, içinde bulunduğum Hükümet, 
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sizin dayanağınızı birinci planda tutmaktadır. 
Arkadaşlarımın bundan emin olmalarını istir
ham ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

14. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ'un, 
iş riski, iş güçlüğü ve eleman teminindeki güçlük 
zammından Yargıtayda çalışan memur ve zabıt 
kâtiplerinin de istifade ettirilmeleri hakkında 
gündem dışı demeci, 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, iş riski, işgüçlü
ğü üzerinde, münhasıran mahkeme zabıt kâti
bi, özellikle Yargıtay kâtipleri hakkında gün
dem dışı görüşmek istemektedir, buyurunuz. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin Sayın üyeleri; 

Geçen yıl Yüce Meclis büyük bir gayret ve 
çaba göstererek Personel Kanununu bu Meclis
ten geçirmiş ve Personel Kanununun yan uygu-
lıamalarından dolayı, Devlete yüklediği külfet
leri bertaraf etmiştir. 

Ancak, kanun Yüce Meclisten çıktıktan son
ra, gerek uygulamalardaki tecrübesizlik ve ge
rekse Türk kamu personelinin senelerden beri 
alışkanlıkları yönünden, kanunun uyguîanma-
sıyle yüzyüze geldikleri tepkiden dolayı büyük 
bir memnuniyetsizlik doğmuş ve kelimenin tam 
anlamıyle, bir bütün halinde, bütün ve aksak
lıkları gidermek çaJbası içinde olan bu kanun, 
hiç kimseyi memnun etmemiştir. 

Daha bir gün evvel Senatoda yapılan bir 
teklifte, Personel Kanununun uygulanması hak
kındaki aksaklıkları tespit etmek üzere bir Se
nato Araştırması, Yüce Senatoca kabul edil
miştir. 

Bu kanunun tatbikatından olmak üzere, bil
hassa işgüçlüğü, ve iş riski,, eleman teminindeki 
güçlük zamlarının ödenmesi bakımından, Ba
kanlar Kurulu bir kararname ile bir uygulama
ya yönelmiştir. Bakanlar Kurulunun 5.8.1972 
tarihli bu Kararnamesiyle, 057 sayılı Devlet Me
murları Kanunu kapsamına giren kurumlarda, 
işgüçlüğü, iş riski ve eleman teminindeki güç
lük zamlarının ödenmesi hakkında ilişik karar 
ve eklerinin 1 . 8 . 1972 tarihinden geçerli ol
mak üzere yürürlüğe konulması hakkında, Dev
let Personel Dairesinin görüşüne de dayana
rak Bakanlar Kurulunun 31 . 7 . 1972 tarih ve 
16-20531 sayılı yazısı üzerine, 29 . 2 . 1972 ta

rih, 1567 saydı ve 1972 yılı Bütçe Kanununun 
23 ncü maddesine göre bir Kararname çıkarıl
mıştır. 

Bu kararnameye ek olarak ta bir liste çık
mıştır. Bu listenin oluşmasında, tahmin ederim-
ki her bakanlık kendi bünyesindeki bütün bu 
iş riski, işgüçlüğü ve eleman teminindeki taz
minattan istifade edecek memurlar yönünden 
bir çaba sarf etmiş ve kimlerin bu riski karşı
layacağı hususu önceden oluşturulmuştur. 

Ancak, ben bütünüyle değil de sadece adli
yenin bünyesinde olan, Adalet Bakanlığının 
bünyesinde olan ve mahkemeler tabirinden isti
fade etmesi lâzım gelen YargıtaydaM memur
ların, zabıt kâtiplerinin niçin kâtipler kapsamı
na alınmadığı hususuna kısaca dokunmak isti
yorum. 

Bahsettiğim Kararnamenin bir gereği olarak 
ekli listenin hemen ilk sayfasındaki Adalet 
Bakanlığı camiasından olmak üzere ve 12 nci 
sırada cezaevleri müdürlerini, 13 ncü sırada 
mahkeme başkâtiplerini ve 14 ncü sırada da 
mahkeme zabıt kâtiplerini tadat ve tasrih et
mek suretiyle bu kararnamenin kapsamına 
giren şahıslar tasrih edilmiştir. 

Mahkemeler tabirini özellikle kullandı
ğına göre, esas mahkemelerin, yani alt mah-
melerdeki zabıt kâtiplerini, başkâtipleri bu 
riskten, bu tazminattan istifade ettirir hale ge
tiren kararname, maalesef mahkeme başkâtibi 
ve zabıt kâtibi tabirini kullandığı halde, Yar
gıtay'daki zaibıt kâtiplerini bu uygulamanın dt-
şında tutmuştur. 

Sayın üyeler, her mahkemenin bünyesinde 
bir başkâtiplik ve bir mahkeme kalemi mutlaka 
ihdas edilir. Bu, mahkemelerin çalışması için 
bir kanun hükmüdür. Mahkemedeki hâkim ne 
kadar çalışkan olursa olsun, bir hâkim ne ka
dar iş^erimliliği bakımından çaba sarf ederse 
etsin, kalemi çalışmayan bir mahkeme, mahkeme 
sayılamaz. Gerek Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu, gerekse Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu, zabıt kâtiplerini mahkemelerin kanunî 
bir rüknü olarak tanımıştır. En basidi, bir du
ruşmanın açılmasında zabıt kâtibi olmaksızın 
mahkemenin açılamayacağını, duruşma zabtı 
imza edilmediği takdirde bu zabtın muteber sa
yılamayacağını ve hatta hatta imzası eksik olan 
zabıt kâtibinin bu imzasının eksikliğinin Yargı-
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tayca bir bozma sebebi sayılacağını ve hakim
lerin reddi hususundaki taleplerin, zabıt kâtip
lerinin: de reddini gerektirecek kadar geçerli 
bulunduğunu gösteren kanun, her nedense bu. 
Yargıtaydaki zabıt kâtipleri için geçerli sayıl
mamaktadır. Çünkü, bugünkü mevzuatımıza gö
re Yargıtay bir esas mahkemesi sayılmamakta
dır. Aslında... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — De
ğirmenin suyu nereden geliyor? 

MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Değirme
nin suyunu izah edeceğim arkadaşım. 

Aslında ve tatbikatıyle de, kanun gereğince 
de Yargıtay bir esas mahkemesi değildir. Ka
nunların tatbikatını, uygunluğunu sağlamak, 
bir içtilhat birliğini temin etmek için esas mah
kemelerden sâdır olan hükümlerin temyilzen 
tetkiki yeridir. Açıkçası davanın esasın değil, 
Yargıtay hükmü yargılayan bir mahkemedir. 
Ancak, burada da zabıt kâtipleri esas mahkeme-
lerindeki kadar, işgüçlüğünü, iş riskini gerekti
recek kadar sorumluluk altında çalışan kişi
lerdir. 

Bir fikir vermek için, 1971 senesinin son gü
nünden, 1972 yılmm dokuzuncu ayına kadar 
Yargıtayın bazı dairelerine intikal eden davalar 
konusunda Yüce Meclisi aydınlatmak isterim. 

Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelen iş 6 bin, 
9 ncu Hukuk Dairesine gelen iş 50 bin, Ticaret 
Dairesine gelen iş 8 bin, îcra İflâs Dairesine 
gelen iş 15 bin ve 5 nci Hukuka gelen iş 15 bin. 
Bu miktarı, adliyenin içerisinde kalmış, hizmet 
vermiş hâkimlik, avukatlık yapmış arkadaşla
rımız değerlendirirler. Esas mahkemesinden ge
len bir işin hiç değilse kayda geçmesi, hiç de
ğilse tebligatının çıkması, duruşmalı işlerde 
avukatlara ve taraflara tebigat çıkarılanası, 
esas mahkemesindeki zabıt kâtibinin işi kadar 
yorucudur. 

Yüce Meclisin bu hususları bilmesinde bü
yük yarar gördüğüm için söz almış bulunuyo
rum. Hükümetin bu konuya el atmasını ve bu 
eksikliği acilen telâfi etmesini temenni etmek
teyim. Zira, gerçekten bir zabıt kâtipleri kad
rosu oluşturmak istiyorsak ve zabıt kâtipliği
ni sevilir, sayılır bir müessese: halinde görmek 
istiyorsak, geciktirmeden bu konuya eî atılma
sında fayda görürüm. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, mermer ocakları konusunda gündem 
dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Afyon ili, iscehisar mermer 
ocakları hakkmda Sayın Süleyman Mutlu gün
dem dışı söz istemiştir. Buyurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Arfon Karahisar) — 
Sayın milletvekilleri; 

Maden Kanununun uygulanmasındaki aksak
lıklara bir örnek vermek için, Afyon iline bağlı 
iscehisar kasabasmda 8 200 dönümlük arazide 
mermer çıkarmak için bir şahsa özel idarece 25 
yıllık taşocağı ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsat 
süresi 1966 yılında bittiği halde, bugüne kadar 
hiçbir yenileme olmadan kaçak olarak bu ocak 
çalıştırılmaya devam edilmiştir. 

25 . 4 . 1966 tarihli Kararname ile bu mermer 
ocağı, Maden Kanunu kapsamına alınmış, böy
lece mermer ocağı sahası özel idare ruhsatna-
mesindekinden 500 hektar fazlasıyle 1 320 hek
tara, yani 13 200 dönüme çıkarılmıştır. Aslında, 
25 yıllık ruhsat süresi olan ocak, Maden Kanunu 
kapsamına alındıktan sonra, bu ocağı iki yıl 
kaçak olarak işletenlerle, ilgilenen olmadığı 
gibi, bu ocağı işleten kişinin vergi, harç ve re
simleri de ödemediği ortadadır. 

Maden Dairesi, aynı şahsın müracaatı üze
rine, 1972 yılının 8,nci ayında gerekli ilânı yap
mıştır. Usulen ilân için mahallî belediye olan 
iscehisar Belediyesine yazı gönderilmiştir. An
cak bu yazı, belediyeye öyle bir günde tebliğ 
edilmiştir ki, ilân müddetinin süresinin tam bit
mesine üç saat kala bildirilmiş, buna rağmen 
böylece Kanunun ilândan beklediği faydalar 
kaybedilmek istenilmiştir. 

Bu kısa sürede dahi Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına ve ilgili daire başkanlığına yıl
dırım telgraflarla ve çeşitli usullerde müracaat
lar yapıldığı halde, bu müracaatler nazara alın
madan, iki yıl kaçak çalışan şahsa ruhsat ve
rildiği görülmektedir. 

iscehisar Belediyesi, müracatında, ruhsata 
dahil edilen sahanın bir kısmının kasaba imar 
planı içinde olduğunu ve büyük bir kısmının da 
şahıslara ait tapulu arazi olduğunu belirtmesine 
rağmen, hiç nazarı dikkate alınmamıştır. 

Halbuki kanuna göre, tapu sahiplerinden 
gerekli izin alınmadan bunun ihalesinin yapıl
maması ve ruhsatının verilmemesi lâzımdır. 
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Belediye mermer ocağı işletmesinin bu ocağa 
talip bulunduğunu açıkça belirttiği, ayrıca is-
cehisarda mermer ocağı işleticilerinin kurduk-
atları nazara almadan mermer ocağına 31 sene-
larm dışında bazı özel mermer işletmelerinin de 
müracaatı olduğu halde, ilgili daire bu müraca-
atleri nazara almadan mermer ocağına 31 sene
dir el koyan bu özel şahsa ruhsat vermiştir. 
Böylece, bir kasabamızın köylülerine Devlet yar
dım elini uzatmamış oluyor. 

Esasen, belediyenin müracaatmdaki diğer hu
susların incelemesi bile yapılmamıştır. Gerek 
meskûn saha, gerek tapulu arazi iddiaları, ruh
sat vermeye engel sayıldığı halde, bunlar naza
ra alınmamıştır. Devlet, ruhsat sahibi ile arazi 
sahiplerini, âdeta bilmişçesine ve bilerek yap
tığı kanısına vardığımız nizâya ve kavgaya sü
rüklemek istemektedir. 

Bir resmî dairenin buna hakkı var mıdır ar
kadaşlarım? Neden zahmet edip, bu istekler ve 
müracaatler incelenmemektedir? Tapulu tarla
lardan mermer çıkarılmaya başlanınca, belediye
nin hudutları içindeki meskûn sahalara bu ruh
sat sahibi girincıi, acaba halkın buna karşı tep
kisi ne olacaktır? Eğer bir Devlet dairesi, «Ben 
ruhsat veririm, beğenmeyen dava açar» diye
cek kadar vatandaş haklarına saygısızlık eder
se, buna «dur» diyecek sorumlular elbette çık
malıdır ve olmalıdır. 

Mermer kooperatifinin müracaatı ne olmuş
tur? öteki şahısların müracaatları nereye git
miştir? Anayasa, kooperatiflerin Devlet tara
fından korunacağından bahsederken, bir koope
ratife, hem de mermeri bizzat işleyenlerin kur
dukları bir kooperatife neden ruhsat verilme
mekte, neden ilân hataları yapılmaktadır? 

Kooperatifin müracaatının dosyada bulun
madığından bahsedildiği işitiliyor. Koskoca 
Devletin itibarı, dosya ve evrak oyunlarıyle 
düşürülmek istenirse, bunun sorumluları aranıp 
bulunmayacak mıdır? 

Sayın Bakandan ricam sudur; bu ruhsat iş
lemi durdurulmalı müracaatlar ve itirazlar ince
lenmelidir. Vatandaş, mahkemeye ve kavgaya 
sürüklenmeden biran önce bu husus önlenme
lidir. Dosya ve evrak üzerinde oyunlar oynaya
rak gizli ticaret yapan varsa, Devlet dairelerin
den temizlenmelidir. 

Saygılarımla arz ederim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

16. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ-
cı'nın, Ticaret Bakanı Naim Talû'nun tutumu ve 
sarf ettiği sözlerle ilgili konulması ve Devlet Ba
kam Doğan Kitaplıyım cevabı. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Sa
yın Yusuf Ziya Yağcı'nın beyanı üzerine ifade 
ettiğim bir cihet vardı. Zaptı getirmiş bulunu
yorum. Zaptı aynen okuyacağım. Sayın Veli 
Mete Bakırlı'nın görüşmesi de zabıtta mevcut
tur. O husus da nazarı dikkate alınırsa, ona 
göre Ticaret Bakanı Sayın Naim Talû'nun ce
vabının değerlendirilmesi gerekiyor. 

Son konuşmacı Ticaret Bakanı Sayın Naim 
Talû; Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Mevlüt 
Ocakçıoğlu, Sayın Veli Mete Bakırlı'nın müşte
reken sorularına cevap vermiş ve en son ola
rak şu şekilde sözlerini ikmal etmiştir; «Son 
konuşmacı arkadaşıma gelince: Kendisi de 
ifade buyurdular. Sayın Ticaret Bakanı burada 
çok konuşmuştur. Aynı şeyleri söylemese daha 
iyi olur dediler. Zaten kendisi ile aynı üslûp 
içinde konuşmama imkân olmadığı için sözlerini 
dinliyorum ve bu mevzuda başka bir şey söyle
miyorum.» demiş bulunuyorlar. 

Bu ifadede tashihi veya geriye alınması ge
reken bir beyan olduğuna Başkanlık, Sayın Veli 
Mete Bakırlı'nın görüşmesi muvacehesinde bir 
lüzum görmemiştir. Sayın milletvekili arkadaş
larımızın zaptı tetkik ettiklerinde bu şekildeki 
beyanı yanlış anlamak suretiyle birçok heyeca
na gelici sözler ve beyanlar sarf ettikleri kanısı 
Başkanlığımızda hâsıl olmuştur. Bu yönü ile 
zabıtlarımızda bu şekildeki beyanların yer_ al
dığı ve hatta hatta daha ileri beyanların da 
yer aldığı, Sayın Bakanın gayet nazikane Sayın 
Veli Mete Bakırlı'nın üslûbu, konuşma üslûbu 
üzerinde, kendilerinin isteğine uygun olarak 
«konuşmayacağım» şeklinde bir beyan ile ce
vap verdikleri, bunda da bir milletvekiline hi
tapta herhangi bir şekilde kötü bir anlam bu
lunmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple gündeme 
geçiyorum. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, biz Başkanlıkla aynı kanaatte değiliz. 
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BAŞKAN — Olabilir, olabilir. Bendeniz, tef
him ettim. Size zaptı da gönderdim. Alttaki ke
limeleri de gördünüz tabiî. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, maruzatımı kısaca arz etmeme müsaade 
buyurmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, kürsüden ifade bu
yurun zapta geçsin. Ben, «Gündeme geçmiş bu
lunuyorum.» şeklindeki tefhime rağmen beyan
da bulunacaksınız. 

Buyurun. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 

arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasına ve bu Anayasa hü
kümleri içerisinde çıkarılmış seçim kanunlarına 
göre, millet oyu ile, millet iradesiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi teşekkül eder. Her Par
lamenter yalnız kendi seçim çevresinin millet
vekili veya senatörü değil, Türkiye'nin. Milletin 
milletvekili veya senatörüdür. Şu hale göre 
milletvekili veya senatör, yani parlamenter bu
rada bir isim olarak, kendisi mücerret bir şahıs 
olarak değil, temsil ettiği milletin mümessili 
sıfatiyle bulunur ve görev icra eder. Bu ba
kımdan nasıl ki milletvekilleri ve senatörler 
ister Anayasanın hükümleri gereğince hariçten 
getirilmiş Bakanlar olsun, ister kendi bünyesin
den seçilmiş bakanlar olsun, onlara karşı ge
rekli saygıyı gösteriyorsa, göstermek lüzumunu 
duyuyorsa, bir Bakan da gerek makamındaki 
tutumuyla, gerekse Parlamento içindeki çalış-
malarıyle bir parlamentere, milletvekiline ge
rekli saygıyı göstermek mecburiyetindedir. 

Sayın Başkan, Sayın Ticaret Bakanının bir 
arkadaşımıza, Sayın Veli Mete Bakirli'nın ko
nuşmasına, «zaten kendisine ayni üslup içeri
sinde cevap vermeme imkân olmadığı için cevap 
vermiyorum», tarzındaki sözünü tavzihe bile 
lüzum görülmeyen bir söz olarak kabul ediyor
lar. Bu, mümkün değildir, arkadaşlarım. Evve
lâ Sayın Bakanın konuşmaya başlarken söyle
diği cümle ile son cümleyi birbirine bağlamak 
lâzımdır. Sayın Bakanın kastını, maksadını or
taya çıkarmak bakımından bunu yapmaya za
ruret vardır. 

Hiç şüphesiz ki, bir Bakanın konuşan bir 
Parlamenter arkadaşımız hakkında «kendi ne
zaket ve bilgisi çerçevesinde, söylediklerine ce
vap vereceğim», demiş olmasını biz memnuni

yetle karşılamıştık. Sayın Bakanın Parlamen
tere ve Parlamenterin şahsında Parlamentoya 
saygısı olarak bunu değerlendirmiştik. Ama 
son cümlesiyle bunu bağladığımız zaman, bir 
Parlamenter arkadaşımızı nezaketiyle metheder
ken diğer bir Parlamenter arkadaşımızı neza
ketsizlikle itham etmek yoluna gitmiştir. Mak
sadı açıkça budur, arkadaşlar. 

Şimdi Sayın Bakan, «aynı üslup içerisinde 
cevap veremem, zaten konuşamam» diyor. De
ğerli arkadaşlarım, aynı üslup dediği nedir? Sa
yın Bakirli'nın üslubu. Sayın Bakirli ne demiş; 
Sayın Bakirli, çalışan alnının terini ekmeğine 
katık eden, çocuğuna, kansına, kızma alacağı 
bir pazeni, üç metrelik bir basmayı alabilmek 
için bütün bir sene kış yaz demeden tırnakla-
riyle toprağı eşeleyen, Türk çiftçisinin, Türk 
köylüsünün haklarını korumuş ve demiş ki, «Sa
yın Bakan, Ticaret Bakanı; Türk köylüsünün, 
Türk çiftçisinin, müstahsil zümrenin dertlerini 
bilmiyor. Bunu anlayacak durumda değil. İster 
yetişme tarzı itibariyle olsun, ister kapasitesi iti
bariyle olsun bunu anlayacak durumda değil. 
Eğer bunun böyle olduğunu anlamak istiyorsa, 
köylünün içine, o köylünün içine gitsin ve o köy
lü indinde bu konudaki değerini anlasın.» 

Sayın Bakan, «bu üslupla kendisine cevap 
veremem» diyor ve bunu bir hakaret kastiyle 
söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım, Ticaret Bakanı iz
mir'deki yetkililerle yaptığı konuşmadan bahse
diyor. Dikkat buyurdunuzsa bu yetkililerin kim
ler olduğundan bahis etmiyor. Bu yetkililer 
acaba... 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, mevzu dışına taş-
masak... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Mevzu 
içindeyim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Yağcı, izmir'deki 
toplantıdan bahsediyorsunuz da. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Efen
dim, konu bu. 

BAŞKAN — Konumuz o değil, efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Gele

ceğim nokta itibarivle zaruret görüyorum da 
bu bakımdan arz ediyorum. 

BAŞKAN — Rica edeceğim, konumuza geli
niz. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Üslup meselesi. 
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YUSUF ZÎYA YAĞCI (Devamla) — Üslup 
meselesini arz etmek istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Evet, üslup. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Sayın 

Bakan giçliyor, «ilgililer.» dediği tüccarlarla, 
sayılan iki elin parmaklarıyle sayılabilecek ka
dar ihracatçı tüccarlarla konuşuyor ve vergi 
iadesini onların kasasına yapıyor, yoksa müstah
sil köylünün kasasına yapmıyor, öte yandan 
Toprak mahsûlleri Ofisini malî destekten mah
rum bırakmak suretiyle Orta - Anadolu köylü
süne oynadığı oyunu, 100 kuruş tespit edilmiş 
olmasına ve çok az bir taban fiyat olmasına 
rağmen, bugün Orta Anadolu köylüsü, Trakya 
köylüsü, Güney - Doğu - Anadolu köylüsü 90 
kuruşa kadar veresiye... 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
85 kuruşa, 85. 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Devamla) — 85 ku
ruşa kadar hatta, veresiye tüccara buğdayını, 
mahsulünü vermek mecburiyetinde kalmıştır, 
değerli arkadaşlarım. Bunu, Sayın Bakan bil
miyor mu? Bunu, bu hakikatleri muayyen bir 
üslup içerisinde, seviyeli bir üslup içerisinde ge
tiren Parlamenterin üslubunu tenkit etmeye ve 
bunu bir hakaratamiz cümle ile karşılamaya Ba
kanın ne hakkı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz parlamenterler ola
rak Hükümette, siyasetle iştigal etmediği için 
dışarıdan gelen, dışarıdan Bakan olarak tayin 
edilen, fakat değerlerini ispat eden ve Parla
mentoya karşı saygısını gösteren bakanlara hiç 
diyeceğimiz yok. Kendilerine saygı duyarız. 
Ancak, Sayın Ticaret Bakanının başında bulun
duğu Bakanlığın iştigal mevzuu, esas itibariyle 
köylünün müstahsil köylünün hak ve hukuku
nun ve bu köylünün menfaatlerinin himayesi ol
ması gerektiği halde, bugüne kadar yaptığı ic
raatla çıkarcı çevreleri... 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, tekrar gündem 
dışı... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Mü
saade buyurun, efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edemeyeceğim, ama, 
konu dışına çıkıyorsunuz Beyefendi. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Hangi 
konu dışı? 

BAŞKAN •— Yani Ticaret Bakanının davra
nışları, tutumu, ayçiçeği, buğday ve saire fiyat
ları üzerinde söz vermedim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Sayın 
Başkanım... 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Üslûp. 

CBAŞKAN — Üslup. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz arz edeyim. Be
nim bildiğim kadariyle, çok özür dilerim. Ge
rek lügat manası, gerekse halk arasında kulla
nılan manasıyle, ölçüsü ile üslup, bir insanın 
fikirlerini, ifade tarzı, inancını gösterme tarzı 
ve mevkie, bir makama geldiği zaman icrasını 
gösterme tarzıdır. Üslup budur, bu manada ben 
üslûbu ele aldığım için, konunun içerisinde kal
dığım kanısındayım. 

BAŞKAN — Üslup, icraatın içerisine girmez, 
Beyefendi, üslup, konuşma tarzıdır. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Girer 
efendim. İcra... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, girmez efen
dim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bir icra şekli, bir insanın bir konu
daki hizmet üslubunu gösterir. Hizmetteki' 
anlayış üslubunu gösterir. Zaten konuşmamı 
da kısa kesmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz, lütfedin. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Hakika

ten Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, değer
li arkadaşlarım, 85 kuruşa buğday satan ve
resiye buğday vermek, tüccara vermek duru
mumda kalan Türk köylüsü; bugün 95 kuruşa 
kepek almak, 145 kuruşa bir çeşidini, 215 kuru
şa bir çeşidini gübre almak ve yine 145 kuru
şun üstünde bir fiyatla tohumluk almak mec
buriyetinde bırakılmış ve bu sene Türk köylüsü 
tarlasını ekmemek gibi bir yola gitme durumun
da bırakılmış ve ihtiyacı kadar ekme yoluna 
gitmiştir. Bu politikanın, bu sakim gidişin ve 
icraatın sonu Türk Millî hâsılasına ve Türk köy
lüsünün gelirine indirilmiş büyük bir darbe 
değil müdir Niçin bu iddiaya cevap vermek 
lüzumunu hissetmiyor Sayın Bakan? Çünkü 
cevap verecek durumda değildir. Cevap vere
cek durumda olmadığı da Türk köylüsünün 
menfaatlerini himaye için değil oraya, Türk 
köylüsünü sömürmek istiyen bir avuç ihracat
çı tüccarın veya tefeci tüccarın mennfaatine 
hizmet için geldiğini gayet açıkça göstermiş
tir, kendi tutumuyle. 
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Binaenaleyh, fou gibi sözlerden sonra Sayın 
Bakanın Parlamanter arkadaşlara karşı ma
kamında gösterdiği tavır ve hareketiyle bir
leştirip dikkate laüıacak olursak, Ticaret Baka-
kanı Sayın Naim Talû'nun, bizim güven verdi
ğimiz Hükümet içerisinde yeri kalmadığı inan
cı ile kemdisinin istifa etmesi gerektiğini ha
tırlatır, hepiniize saygılar sunarım, arkadaşla
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, buyurun. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(ISamsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; şayet Sayın Yağcı usul hakkındaki ko-
nuşmıasiyle kifayet etseydi huzurunuzu işgal 
efcmiyecektim, 

Ancak, usulü zorlayarak Hükümetin politi
kası üzerinde söz ettiği için hiçbir kelime ile 
buna değinımefden geçemedim. 

(Sayın Yağcı mevzuu çok taşarak, hattâ bu 
mevzudaki pamuk destekleme alımlarını da 
taşarak, diğer yerlere götürdü meseleyi. Şim
di, mesele huzurunuzda def aetle görüşüldü. Tak
dir ederisiniz ki, fiyatları bir seviyede tutmuk 
hükümetleri sempatik yapmaz. Bunu Pazartesi 
günü burada Sayın Başbakan da ifade ettiler. 
Ama, biz bir zorluk gördük, bir zorunluk gör
dük. Ticaret Bakanı arkadaşımın burada ifa
de ettiği taban fiyatı politikası da, ihracatta 
% 5 vergi indirimi politikası da şahsına ait 
bir politika değildir. Mesele Hükümette görü
şülmüştür, bu karara vanlımşıtır. Aksaklıklar 
olmadı mı? Oldu. Bu şikâyetler Hükümete da 
geldi. Ama, arkadaşlarımın insafına sığınırım; 
geçen yıl ve bu yılki istihsali alalbilme kapa
sitesi acalba Toprak Mahsulleri Ofisinde ne ka
dar vardı? Ne kadar zorladık imkânları? Hep yol
larda görüyorsunuz, toprak altına serdik; eli
mizdeki yani, Devletin elindeki bu âlet son im
kânına kadar, son kapasitesine kadar çalıştı
rıldı. Ama, buna rağmen aksaklıklar oldu. 

Birincisi, eleman yetersizliği vardı; çün
kü, o kuruluş bu kadar gen!iş sahada çalışma
ya organize edilmemişti, ama buna rağmen zor
ladık. 

İkinci mesele, % 5 vergi indirimi meselesi
nin tüccarlara verildiği iddiasıdır hayır arka
daşlar. Meseleyi derinliğine bilen arkadaşlar 
bunu takdir eder ki, ihracata verilen pirim 
müstahsille ihracatçı arasında taksim edilir. 

(O. H. P. sıralarından «Ne zaman, nerede?» ses
leri) 

BAŞKAN — îzah edecekler efendim, mü
saade edin, sabırlı olun, müsaade edin, buyu
run. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Ben sizi dinledim müsaade edin 
arkadaşlar. 

Taban fiyatlarımız 68 ve 06 sent üzerinden 
tespit edilmiştir. Dünya piyasası, % 5 vergi 
indirimi kararını almadan önce, 66'nın altına 
düşmüştür. İki şey kalıyordu; ya müstahsili 
rahatlatmak içjin ihracat yolunu açmak, veya 
müstahsilin beklemesi pahasına ki, bunun re
aksiyonlarını hepiniz bilirsiniz, pamukçular 
gayet iyi bilirler, yani destekleme alımı ya
pan müesseselerin önünde 2-3 günlük, 5 gün
lük, bir haf talik kuyruklar kurulmasına mü
saade etmek. Biz mekanizmayı çiftçinin lehi
ne işlesin diye işlettik. Zaten bunu baştan da 
ilân etmiştik. Yani, biz müstahsilin sonuna ka
dar arkasındayız. Devlet bir taban fiyat koy
muştur, bu taban fiyattan aşağıya düşürmeye
ceğiz. Bu taban fiyatla bizim mal, bize getire
bilirsiniz; bunun üstünde de serbestsiniz. Des
tekleme politikasının anaespirisi budur. 

Ne yaptık? Bütün birlikleri organize ettik. 
Bunun yanında şimdiye kadar olmayan Sii-
merbankı da destekleme politikasının içine sok
tuk. Ama, çiftçinin malını rahat satabilmesi 
için de ihracatın yolunu açmayı düşündük. Bu
nu şimdi düşünmedik, bu desteleme alımında, 
yani pamuk fiyat politikasının içinde, baştan 
düşündük. «Eğer ihracat destekleme fiyatının 
altına düşerse ne yaparız?» diye düşündük ve 
baştan karar verdik buna. Bunu ben bizzat 
içinde çok bulunduğum için yakinen bilirim; 
arkadaşlarım da yakinen bilirler, pamukçu ar
kadaşlarım, pamuk müstahsili arkadaşlarım 
yakinen bilirler. 

Henüz idrak edilirken aldığımız bu ka
rar % 100 müstahsile intikâl edecektir; aksini 
düşünse idik yapmazdık zaten bunu. 

Şimdi, arkadaşım dediler ki, «Sayın Ticaret 
Balkanı nerede konuştu?» şimdi onu da söyleye
yim, Sayın Ticaret Bakanı Hükümette konuştu, 
Hükümet ilân etti ve ertesi gün beynelmilel bir 
tıoplanıtıya gitti, İzmlir'e ve bu meseleyi de ora
da söyledi. Yani, bunun manâsı şu idi: Hiç bo-
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şuna, dış piyasaya, fiyatları aşağı çekmeye 
uğraşmayın biz bunun peşindeyiz Hükümet ola
rak. Yani, size Türk pamuğunun fiyatlarını aşa
ğıya çekmeye fırsat vermeyeceğiz, espirisi bu 
idi. Kararı bunun için aldık ve nitekim bu ka
rarın akabinde fiyatları takibeden arkadaşla
rım durumu herhalde izlemişlerdir, bilirler ne 
olduğunu. 

Böyle önemli meseleleri bir bakanın şahsî 
politikası olarak görmek mümkün ıdeğil. önem
li meselelerde ki, destekleme gibi, fiyat hare
ketleri ıgibi ve memleketimizin döviz kaynak
larının en önemlisi pamuk ıgibi meseleler üze
rinde Hükümetin tabiî M dikkatle duracağı 
faraziyesini, dikatle duracağı lâzimesini öncelden 
düşünmek gerekir. Biz de öyle 'hareket ettik. 
Hükümet olarak düşüncemiz Türk pamuğunun 
dış piyasada değerini bulması ve bundan da 
müstahsilin istifade etmesidir. Başkaca bir rü-
şünce içimde olmamızda mümkün değildir. 

iSaygılar sunarım. 
17. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ta

rım Bakanı îlyas Karaöz'e, dönüşüne kadar Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/910) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutu

yorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tarım 
Bakanı llyas Karaöz'ün dönüşüne kadar; Tarım 
Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

18. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken'e, dönüşüne ka
dar, Başbakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/911) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Halûk Bavulken'in dönüşüne kadar; Dış

işleri Bakanlığına, Başbakan Perid Melen'in ve
killik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

19. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan iç
işleri Bakanı Ferit Kubat'a, dönüşüne kadar 
Devlet Bakanı İlhan öztrak'ın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/912) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçişleri 

Bakanı Ferit Kubat'm dönücüne kadar; İçişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. İlhan Öztrak'
ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

20. -— Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'na, dönüğüne kadar Dev
let Bakanı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/913) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'
nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ile Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın; Türk sporu
nun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/50) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Suna Tu-
ral ve Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'ın genel 
görüşme önergesini okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Münih Olimpiyatları vesilesiyle açıklığa ka

vuşan Türk sporunun her dalındaki başarısız
lığın Türk Kamuoyunda yankılan hâlâ devam 
etmektedir. Bu başarısızlığın nedenlerini eni
ne boyuna tanışmak gerekli tedbirlerin Hükü
metçe alınmasına yardım etmek için aşağıda 
arzedilen sebeplerle Anayasa'nın 88 nci madde
si gereğince bir Genel Görüşme açılmasını arz 
ve talep ederiz 16 . 9 .1972 
Ankara MiUetvekil Sinop Milletvekili 

Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Malum olduğu üzere Türk sporunun her 
dalında son yıllarda gerçekten bir gerileme, 
duraklama başgöstenmiş âdeta sahalardan ve 
minderlerden silinmiştir. Milletlerin kuvvet ya-
nşlannda böylesine geride kalmak adeta bir hiç 
olmak yalnız Türk Milletini değil, Onun ezici 
kuvvetine şahit olan yabancı millet sporcu ve 
antrönerlerini bile üzmüştür. Zamanı ayarla-
yamadığı için müsabakaya yetişemeyen Türk
lüğün itibannı koruyamıyacak laubali davra
nışların içinde bulunan sporcular Türk Spor 
Tarihine siyah sayfalar açmışlardır. 

Ecdat yadigarı ve Türklüğün sembolü, gü
cü, kuvveti güreş sporu da minderlerde silinmiş 
maziye gömülmüştür. Amatör spor ruhu ve 
meşalesi söndürülmüş, her şey paraya maddî 
varlığa dayalı manevî güçten yoksun hâle ge
tirilmiştir. 

Başta güreşçilerimiz, boksörlerimiz olduğu 
halde diğer sporculann sistemli çalışma im-
kânlannın olmamalan geçim endişelerinden 
kurtarılamamış bulunmalan antrenör ve idare
cilerin spor dalından mütehassıslar olmamala
rı ve bunların olumsuz tutum ve davranışlan, 
hatta millî takımlan yetiştiren millî Türk spor-
culan'nm, antrenör güreşçilerin iyi değerlendi-
rilmemeleri ve sık sık değiştirilmeleri Münih 
Ollmpiyatlannda tek altın madalya bile ala
mayışımızın başlıca sebepleri arasındadır. 

Asırlarca hâkimiyetimiz altında yaşamış, 
Balkan Devletlerinin hele hele demir perde ül
kelerinin ayarında minder ve sahalardan temsil 
edilemememiz cidden hazin ve acıdır. Türk Gü
reşini, boksunu, cirit ve yansını amatör ruh ve 
heyecanla tüm halka yayma çalışmalan sürdü
rülmeden sporculann hayatları geçimleri temi
nata bağlanmadan ve nihayet spor tesis ve sa-
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lonlarına değer vermeden bir cümle ile zihniyet
te reform yapmadan Türk güreşi, Türk boksu 
ve Türk Sporu gelişemez. 

Koca Yusuf lann, Kurt Dereli Mehmet Peh
livanların ahlâk ve vazife felsefesini yaygın kıl
mak lâzımdır. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan gi
bi «Ben her güreşte Türk Milletini arkamda ka
bul eder sırtımı yere getirmemeğe çalışınm»» 
diyen sporun zekâ ile kuvvetin birleşmesinden 
meydana geldiğini belirten görüşünü sporun 
her dalında uygulamalıdır. 

1949 OKmpiyatlannda «Türk gibi kuvvetli 
sözünü sembolleştiren Türk bayrağını şerefle 
dalgalandıran Nasuh Akarlar, Gazanfer Bilge
ler, Celâl Atikler, Yaşar Doğular hâlâ vefalı 
Türk Milletinin hâfızalannda ve kalplerinde en 
tatlı en heyecanlı bir şekilde yaşamaktadır. Mü
nih Olimpiyatlarındaki hezimetimiz ise ibret ve
ricidir. 

Milyonlarca lira sarf edilerek Akdeniz Oyun-
lan tertibi yerine Türk Spor ve güreşi için im
kânlar yaratılması bile ele alınmamıştır. Mane
vî değeri olan madalya yerine parayı Türk Mil
leti yerine kendi çıkarlannı düşünen insanlar
la hiç bir neticenin almamıyacağı gerçeği hâlâ 
teşhis bile edilememiştir. Başansmı dinî inanç-
lanna ve disiplinli çalışmasına borçlu olan rah
metli Yaşar Doğu'nun rakibi olan bir Rus gü
reşçisi güreşten sonra «Ben kendimi Allanın kol
ları arasında eziliyor sanmıştım.» söylediği söz 
herkesçe malumdur. Bu sözün manası Türk 
Sporcu ve güreşçilerine anlatılamamıştır. 

Son Olimpiyatlarda alınan neticelerin tablo
suna bakılırsa. 

-

Sovyet Rusya 
A. B. D. 
Doğu Almanya 
Batı Almanya 
Japonya 
Avusturalya 
Polonya 
Macaristan 
Bulgaristan 
İtalya 
îsveç 

Altın 

50 
33 
20 
13 
13 
8 
7 
6 
6 
5 
4 

Gümüş 

27 
31 
23 
11 
8 
7 
ö 

13 
10 
3 
6 

Bronz 

22 
30 
23 
16 
8 
2 

10 
16 
5 

10 
6 

Toplam 

99 
94 
66 
40 
29 
17 
22 
35 
21 
18 
16 
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Altın Gümüş Bronz Toplam 

İngiltere 4 5 9 18 
Romanya 3 6 7 16 
Finlandiya 3 1 4 8 
Küba 3 1 4 8 

MiUetierin aldıkları başarılarını gösteren 
madalyalar bunlardır. 

Ya Türkiye neden tek bîr altın madalya 
almanuştır? îşte bunun sebebini bilmek için 
tüm spor dallarında bir genel görüşme açıl
ması şarttır. Takdir Yüoe Meclise aitir# 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğimde görüşülecektir. 

22. — Manisa Milletvekili Muammer Erten' 
in, geUr dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
&konomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle, Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapılma
sına dair önergesi (8/51) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Mu
ammer Ertenlin bir genel görüşme önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tarımda çalışanların yaşama seviyesinin 

günden güne kötüleştdği ve milli gelirden zaten 
düşük olan paylarının son 10 yılda daha da 
düştüğü rakamlarla ortaya çıkmış bulunan bir 
gerçektir. Devlet Planlama Teşkilâtının yayın
ladığı ve 1963 gelir dağılımı araştırması raporu 
ile Siyasal Bilgiler'de Doçent Tuncer Bulutay 
ve arkadaşlarının yayınladıkları 1968 yılı Tür
kiye'de Gelir Dağılımı araştırması bu gerçeği 
açıkça ortaya koymaktadır. 'Son Üçüncü Beş 
Yıllık dökümanındaki rakamları da bu husus
ları doğrulamaktadır. Bunlara göre nüfusumu
zun 1971 yılı itibariyle % 65'i tarımda çalış 
maktadır. 1963'te nüfusumuzun % 60 altgelir 
tabakası millî gelirden % 24 5 pay alırken, 
1968 yıllında bu pay % 20 ye düşmüştür. Üst 
gelir tabakasını teşkil eden •% 40 nüfus ise 
toplam gelirlerin % 74,5'ini alırken. 1968de 
% 8 0 ^ almaya başlamıştır. % 60 altg«lir ta
bakasının daha ziyade tarımda çalışanları kap
sadığı bir gerçek olduuğna göre, 5 sene zar
fında tazımda çalışanlar millî gelirden aldık

ları payın % 4,5'ini yüksek gelirler lehine kay-
ıbetımiş bulunmaktadırlar. 1968'den bu yana du
rumun, tarımda çalışanların daha da aleyhine 
geliştiği son rakamlarla ortaya çıkmaktadır. 
1971 yılı itibariyle fert başına düşen millî ge
lir ortalaması 4 901 lira iken, tanımda çalışan
lar için bu rakam 1 000 lira civarındadır. 

Bu gerçekler pek açık bir şekilde ortada 
iken, tarımda çalışanların millî gelirden ada
letli pay almalarını sağlayacak tedbirler getiril
mesi yerine bütün sosyal ve ekonomik kural
lar üreticinin aleyhine daha da ağırlaşmak
tadır. Tarımda çalışanlarla diğer sektörlerde 
çalışanlar arasında gelir dağılımında bir fark
lılık doğması, ekonominin genel bir kurallıdır. 
Bu, bütün gelişmiş ve az gebişmiş ülkelerde 
böyledir. Ancak, bilhassa gelişmiş ve gelişmek
te olan ülkelerde bu farklılığı giderici tedbir
ler alınmış, bu sektörde çalışanlar için Dev
let himayesi işletilmiştir. 1961 Anayasası da bu 
gerçeği görerek gerekli tedbirlerin alınmasını 
Hükümetlere bir görev olark yüklemiş ise de 
şimdiye kadar Anayasanın emrettiği tedbirler 
kanunlaşamamıştır. Türkiye d* genel ekonomik 
kurallar dışında üretici aleyhinde işleyen fak
törler de vardır. Bunları şöylece özetlemek müm
kündür : 

1. Başlıca ihraç ürünlerimiz olan pamuk, 
fındık, tütün, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı 
gibi ürünlerin dış fiyatları uzun yıllardır aynı 
seviyelerde seyrettiği halde iç piyasada fiyat 
istikran sağlanamadığı için bu ürünlerin is
tihsal maliyet fiyatlan çok artmış ve zaman za
man satış fiyatlannm üstüne çıkmıştır. İçerde 
tüketilen buğday, pancar ve sair ürünlerde de 
istihsal (maliyetleri yükseldiği halde enflasyonu 
önleme iddiası ile satış fiyatları tutulmaya ça
lışılmıştır. Böylece tarım ürünlerinde maiyet 
fiyatlan çok yükseldiği halde, satış fiyatları 
aynı seviyede kalmış, böylece üreticinin gittik
çe fakirleşmesi ve borçlanması durumu ortaya 
çıkmıştır. Buna karşılık içeride tüketilen ürün
lerin üretici eline geçen fiyatları çok düşük 
kalırken, tüketiciler aynı ürünü çok yüksek fi
yatlarla satmalma durmunda kalmışlardır. 

2. İç ve dış piyasa mekanizması geniş spe
külasyona dayanmaktadır. Ürünün üretici elin
den piyasaya arz edileceği zamanlarda iç ve 
dış piyasalarda fiyatlar düşürülmekte, ürün 
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müstahsilin elinden çıktıktan sonra iç ve dış 
fiyatlar yükselmektedir. Hükümetler âdeta bu 
spekülasyonu teşvik edercesine tutarsız tutum
lar ve kararlar içine girmektedir. 

3. üreticinin malını yetiştirebilmesi için 
ihtiyacı olan maddeler üzerindeki spekülasyon 
insafsız ve merhametsiz bir düzeyde cereyan et
mektedir. Akla durgunluk verecek bir şekilde 
Hükümetler bu manzaraya seyirci kalmakta
dır. Tarım aletleri, makinalar traktörler yük
sek fiyatlara malolmaikta, satı lan da bir spe
külasyon mekanizması içinde cereyan etmek
tedir. Bu spekülasyona kamu kuruluşlarından, 
imalâta, bankalara kadar herkes katılmaktadır. 
Tarım ilâçları, gübre karaborsada geniş muame
le görmüş ve aracılar büyük kazançlar sağla
mışlardır. Halbuki döviz imkânlarımız spekü
latörlere nefes aldırmayacak tedbirlere imkân 
verirken, sıkıntısı duyulan maddelerin ithali 
yoluna gidilmemiş veyahut fiyatı çok yüksek 
tutulan maların ucuz fiyatlarla terbiyevî kota
lar dediğimiz imkânlar kullanılarak ithali yolu
na gidilmemiştir. Böylece üretici ihtiyacı olan 
maddeleri normalden çok yüksek fiyatlarla 
karşılamak durumunda kalmıştır. 

4. ıSon yıllarda geniş kredi olanakları mev
cut bulunmaktadır. Pek çok banka mevduatını 
kullanamaz durumda iken, tarımda çalışanların 
kaderi tefecilerin ellerine bırakılmıştır. Halbu
ki bu kredilerin tarım sektörüne aktarılması, 
Hükümet kararları ile dahi mümkündür. Tarım 
dışındaki sektörlerde çalışanlara Parlamento 
olarak pek çok kanunlar getirdik. Tarım dı
şında çalışan bütün sektörler sosyal güvenlik 
tedbirlerine kavuştular. Tarımda çalışanlar 
bütünü ile bu tedbirlerin dışında kalmışlardır. 
Tarımımız en çok tabiî âfetlere mâruzdur. Bu 
afetlerdeki zararların telâfi çareleri henüz ge
tirilememiştir. 

5. Tarımda çalışanlarla diğer sektörlerde ça
lışanlar arasında gelir dağılımındaki adalet
sizliği giderici tedbirler yerine, bu adaletsizliği? 

artıran tedbirler arka arkaya gelmektedir. 
Üzüntü ile arz edelim ki, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan tasarısı da, adaletli gelir dağılımı sağla
yıcı tedbirler yerine önce hızlı kalkınmayı esas 
alan kapitalist bir görüş yer vermiş bulunmak
tadır. 

6. Tarımda yeni teknoloji ve üretimin iç ve 
dış piyasalara göre düzenlenmesi ve pazarlama 

tedbirleri yetersiz, getirilecek tedbirler etkisiz
dir. 

Bugün Türkiye'de cereyan eden ekonomik 
ve sosyal şartlar, tarımda çalışan % 65 nüfu
sun gittlikç, fakirleşmesine imkân vermektedir. 
Bugünden tarımda çalışanları refaha götüre
cek adaletli bir gelir dağılımını sağlayacak ted
birleri süratle almazsak, ileride Devletimizi teh
dit edecek büyük huzursuzluklarla karşı karşı
ya kalabiliriz. 

ıBu nedenlerle Büyük Meclis Üçüncü Beş 
Yıllık Plan müzakerelerine başlarken süratle 
kısa ve uzun vadede alınacak tedbirler üzerin
de durmalıdır. 

Kısa vadeli tedbirleri : 
1. Ağustos 1970te yapılan devalüasyonda 

dolar 15 lira olarak ayarlanırken, tarımda 12 
liralık bir kur uygulanması adaletsiz ve haksız 
bir karar olmuştur. Bu, gizli bir vergidir. De
valüasyonun bedeli ve fedakârlığı tarımda ça
lışanlara yüklenmiş ve bu durum devam ettiril
mektedir. Bugün dolar 14 Ira iken, tarımda 
hâlâ 13 ura uygulanmaktadır. Meclis, Hüküme
tin devam ettirdiği bu haksız tasarrufu durdur
malıdır. 

2. Destekleme mubayaaları esaslı bir düze
ne bağlanmalıdır. Tarım ürünlerinin mahiyet 
fiyatları ve çiftçinin makûl bir kân hesaplana
rak fiyatlar tespit edilmeli, bunların dış pazar
lara uygunluğunu sağlayıcı tedbirleri, çiftçiye 
zarar vermeden almalıdır. Devlet kuruluşlarının 
kendi ihtiyaçları için yapılacak mubayaalar pi
yasada nazım rolü oynayâbilmelidir. Halen de
vam etmekte olan piyasalarda hiç değilse ilân 
edilen taban fiyatları tutacak müessir destek
leme tedbirleri alınmalıdır. 

3. Tarımda uygulanan kredi sistemi yeter
sizdir. Halbuki mevcut kaynaklar, yeni bir 
mevzuata ihtiyaç göstermeden. Hükümet insi-
yatlifSı ve kararları ile tarım sektörüne yönel-

^İeMfir. Uzun vadede tarım ve sanayi kredile
rini düzenleyici kanunlar hazırlanmakla bera
ber, kısa vadede mevcut kaynaklar tarımda ça
lışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde or
ganize edilebilir. Afetler sebebiyle borçlarını 
ödeyemeyen ve böylece birikerek ağır bir 
borç yükü altına giren çiftçilerin borçları 
uzun vadelere bağlanarak bir ferahlık yaratıl
ması çareleri bulunmalıdır. Böyle bir tutum 
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bankaların da menfaatleri icabıdır. Pamukta, 
üzüım, tütün, buğday ve sair bütün ürünlerde 
dönüm başına verilen yetersiz kredi limitleri 
süratle artırılmalıdır. Bilhassa geri kalmış böl
gelerimizde çok yetersiz olan hayvancılık kre
dileri, bu sektörde çalışanları kalkındıracak 
biçimde düzenlenmelidir. 

4. Devlötçe mubayaa edilen ürünlere avans 
usulü uygulanacağı gibi, tüketim kredileri veri
lebilir. Tüccar deposundaki mal karşılığı kredi 
alabilmektedir. Bu usulün üreticiye neden uy
gulanmadığı hakikaten düşündürücü bir sorun
dur. Bu, gerçekten bankalar tarafından tüc
carın Mmaye edilmesinden başka bir şey de
ğildir. Böyle bir kredinin teminatı depoda mev
cut olan maldır. Bu mal tüccar için teminattır 
da o (malı yetiştiren için neden teminat olma
sın? 

5. Tarım araçları, traktörler4 makinalar, 
gübre, tarım ilâçları satışları iyi bir organizas
yonla düzenlenebilir. Hükümet, bilerek veya 
bilmeyerek bu alanda fiyatların artmasına se
bep olmaktadır. Döviz rezervlerimiz, kolay ted
birler alınmasına imkân verecek durumdadır. 
Burada şikâyetin kaynağı ikidir. Birincisi, güb
re ve ziraî ilâçlar, zamanında çiftçiye ulaştı
rılamıyor ve spekülasyona yol açıyor. Ayrıca 
tarım ilâçlarında vasıf bozuk ve düşüktür. Hiç
bir kontrola tabi tutulmuyor. Türkiye'nin güb
re ve ilâç ihtiyacı miktar ve kullanılacak zaman 
olarak bellidir. Bunların zamanında yeteri mik
tarda ulaştırılması, gerektiğinde ithal yoluyle 
sağlanabilir. Bilhassa ilâçta yerli imalâtın vasfı 
kontrol edilebilir. Bugünkü mevuııat böyle bir 
kontrola imkân verir, ikincisi, tarım alet ve 
makinalan montajcılık sebebiyle esasen dünya 
fiyatlarına göre çok pahalıdır. Bn yetmiyormuş 
gibi bir de toptan ve parakende satışlarda in
safsız fiyat artışları olmaktadır. Hükümet, mon
taj maliyetlerini yeniden gözden geçirmeli, fi
yat ve kalite kontrolünü müessir bir şekilde 
yapmalıdır. Fiyat spekülasyonunu önleyemez 
ve kaliteyi yükseltemezse bu .gibi kontrollar 
yetersiz kaldığı takdirde aynı mallardan fi
yat düşürücü, piyasayı rahatlatıcı ithalâta yö
nelmelidir. 

Uzun vadeli tedbirler : 
1. Tarımda çalışanların her yönüyle du

rumlarını iyileştirici reform tasarıları süratle 

parlamentodan geçmelidir. Toprak Reformu, ta
rımsal kredilerin yeniden düzenlenmesi, koope
ratiflerin . güçlendirilmesi, destekleme muba
yaalarının kanunî esaslara dayanması bunların 
başında gelmektedir. 

2. Memurlar emekMk sistemi, işçiler sos
yal sigortalar, esnaf, tüccar ve serbest meslek 
mensupları son çıkan Bağ - Kur Kanunu ile sos
yal güvenliğe kavuşmuşlar, yaşlılıklarında ken
dilerini geçindirebilecek olanakları bulmuşlar
dır. Bu kurumlar aracılığı ile sağlık durumları 
da güvence altına alınmıştır. Yalnız tarımda 
çalışanlar bu haklardan yoksun kaldıkları gibi, 
Üçüncü Beş Yıllık 'Planda, tarımda çalışan
lara sosyal güvenlik tedbirleri getirmemekte
dir. 

Bu nedenlerle Meclisimiz; 
a) Tarımda çalışan halkımızı da sosyal gü

venliğe (kavuşturacak tedbirleri almalı ve on
ları da yaşlılıklarında geçim imkânlarına ka
vuşturacak olanakları sağlamalıdır. Başka ülke
ler kalkınma safhasında iken bu olanakları 
sağlamışlardır. Bu silstem içerisinde tarımda ça
lışanların sağlık problemlerini güvence altına 
alacak tedbirler de getirilmelidir. 

ıb) Tarım ürünleri tabiî afetlere maruz 
kaldığı zaman üreticilere hiçbir yardım olanağı 
yoktur. Üretici kötü kaderiyle baş başa kal
maktadır. Bütçeden ayrılacak imkânlarla ta
rımsal sigortayı süratle tesis etmek zorundayız. 

3. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişki
lerimiz, tarım ürünleri fiyat politikasını ya
kından ügilendiirmektedir. Bu yönden Hükü
metler yanlış bir tutum içindedirler. A. P. ikti
darı zamanında başlattırılan bu yanlışlığı bü
tün gayretlere rağmen düzelt?*; ek mümkün 
olamamıştır. Ortak Pazar ülkeleri tarımda ça
lışanları koruyucu bir sistem uygulamaktadır
lar. Tarım ürünleri ithal ederken eşit fiyat ta
bir ettikleri kendi ülkelerindeki en yüksek ma
i y e t fiyatını esas alarak bir nevi kendi ürünleri 
için koruyucu bir sistem uygulamakta, kendi ta
rım ürünlerini ihraç ederken dünya fiyatlarına 
uydurabilmek için prim ödeme sistemi ile üre
tici lehinde bir sistem uygulamaktadırlar. 1970 
de Türkiye ile AET arasında kabul edilen ek 
protokolda sanayi alanında muayyen bir ısüre 
içinde Türkiye gümrükleri kaldırmayı taahhüt 
etmiştir. Bunu yaparken AET ülkelerinin de 
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Türkiye için tanımda aynı sistemi kabul etme
leri gerekir. Bu suretle muayyen bir süre için
de Ortak Pazarın kendi tarım ürünlerine uygu
ladığı himayeci sistemi Türkiye için de uygula
ması gerekirdi. Biz, sanayide ekonomimize zor
luklar getirecek her türlü tâvizi verdiğimiz hal
de, Ortak Pazar, tarımda bövle bir uygulamaya 
yanaşmamıştır. Şimdi bu ay sonu ek protokolün 
uygulanması ile ilgili müzakereler yeniden baş
layacaktır. Tarım ürünlerinin fiyat politikası 
ve tarımda çalışanların geçim seviyelerinin 
yükseltilmesi ile ilgili olarak Türk Hükümeti 
aşağıdaki Ihususlarda tâviz vermemeli ve ısrar 
etmelidir : 

a) Tarım ürünlerinde Ortak Pazarın Tür
kiye'ye uyguladığı miktar tahditleri ve gümrük 
duvarları anlaşma ile önceden bilinecek bir 
takvim süresi içinde kalkmalıdır. 

b) Ortak Pazar ülkeleri, tarım ürünlerimi
zin üçüncü memleketlere ihracında dünya fi
yatları Üle Türk üreticisinin mahiyet ve kâr far
kını karşılayıcı kendi sistemini muayyen bir 
zaman içinde Türkiye'ye de uygulamalıdır. 
Eğer Ortak Pazarla iMşkilerimizi kuvvetlendire-
ceksek Tyu prensip Türkiye'nin iük ve vazgeçil
mez şartı olmalıdır. 

4. Tarımsal ürünleri hammadde olarak ih
raç yerine sanayi mamulü olarak ihraca yönele
cek tarımsal sanayie önem vermek gerekmek
tedir. Bunun değerini kavrayan üreticilerimizin 
toplu teşebbüslerini desteklemek zorundayız. 

5. Gelir dağılımında adalet: sağlayıcı, ta
rımda çalışanların yaşama seviyelerini yüksel-
tlici diğer ekonomik ve sosyal tedbirleri zama
nında gerçekleştirebilmek maksadıyle bu ko
nulan kapsayan ve Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir genel görüşme açılmasını arz 
ve rica ederim. 20 .9.1972 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erten 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. Sıraya konacak, yerini alacak ve sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; bi
rikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara öden
mesi için gerekli paranın nereden ve nasıl temin 
edileceğini tespit etmek üzere Anayasayım 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/103) 

BAŞKAN — içel MilletveMH Saym Celâl 
Kargılı'nın araştırma önergesi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa'nm 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası 

«Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa im
tiyaz tanınamaz.» demesine rağmen, memurlara 
9 aylık maaş farkları bütçe imkânsızlıkları ne
deniyle Ödenmezken aynı f arklan tüm parlamen
terler ve bazı memurlar almış bulunmaktadırlar. 
Bu durum aynı hakka sahip kimseler arasında 
çok küçük bir zümreye imtiyazlı bir muamele 
yapılmış olduğunu açıkça ortaya koymakta ve 
böylece de Anayasanın 12 nci maddesi ihlâl edil
miş olmaktadır. 

öte yandan, bu farkların ödenip ödenemeye
ceğine ve ödenecekse ne zaman ve ne şekilde öde
neceğine dair son günlerde Maliye Bakanına yö
neltilen romlara, Maliye Bakanımızın verdiği 
cevaplar arasında görülen çelişkiler nedeniyle 
de, memur vatandaşlarımız büyük bir huzursuz
luk içerisine itilmiş bulunmaktadırlar. 

Ayrıca, bir milyona yakın memur ve emekli 
memur vatandaşlanmı ilgilendiren böylesine 
önemli bir sorun karşısında Hükümetin bu gü
ne kadar tutumunun ne olacağını kesin bir şe
kilde açıklamamış olması da Hükümetin bu konu 
üzerine gereken ciddiyetle eğilmediğinin kesin 
bir delilidir. 

Maliye Bakanı kısa bir süre önce, memurlara 
ödenecek 9 aylık maaş farklarının malî portesi
nin ne olduğuna ilişkin bir yazılı soruma verdiği 
cevapta bu farkların 5 milyon lira civannda bir 
yekûn tuttuğunu açıklamıştır. Bakanın ceva
bından bu farkların malî portesinin sorulan bu 
yazılı soru üzerine hesaplandığı anlaşılmakta ve 
bu durum bu farklann malî portesinin Personel 
Kanunu çıkanlırken hesabedilmediğini ortaya 
koymaktadır. 

[ Memurlann birikmiş 9 aylık maaş farklarının 
' ödenmesi konusunda gerek, ortaya çıkan Anaya

saya aykınlık durumunun ortadan giderilmesi 
j ve gerekse bu 5 milyar liranın nereden ve ne şe

kilde temin edileceğinin tespit edilmesi amacıy-
le Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince bu ko
nuda bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederim. 22 . 9 .1972 

tçel Milletvekili 
| Celâl Kargılı 
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BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arse-

dilmiştir. Gündemdeki yerini alacak, sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

Gündemimizde mevcut araştırmaya geçtiği
miz zaman sürenin bu müzakerenin sonuçlanma

sına imkân vermeyeceği cihetle 29 . 9 .1972 Cu
ma günü saat 15,00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma sati: 18,32 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

138 NCÎ BİRLEŞİM 

27 . 9 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 

maksadıyle Anayasanın 8» ncı maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında ımeydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

8. — iSivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA iSUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — 'Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

3. —. İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

C. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 

10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

11. —• Bursa Milletvekili iSadrcttin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana, geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner-
geri. (10/27) 

12. —-'Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım; ürünlerinin satış fiyatlanyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınea bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

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

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted-' 
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

16. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını t^snit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

17. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

18. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasının tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

19. —• Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

21. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

23. •— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapıttan olum
suz etkileri vıe tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerimin doğıflJmasınd^ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksac'y-
üe Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
soranlarımızın neler olduğu hakkında bilgi ec'in-
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaran
ca bir genel görüşme açılmasına daliv önergesi 
(8/17) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa;:.in 



88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dadr önergesi (8/18) . 

26. — içel Milletvekili Celâl Kargılımın. 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tat I ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanı 11 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'/, m, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nöi maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılimasma dair öner
gesi (8/21), 

28. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 neı maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının ta t t ık 

- edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi ecm-
mek maksadıyle Anayasanın 88 ncd maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
•önergesi (8/23) 

30. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedlbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayi.&a-
nan 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

31. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anl-
masma dair önergesi (10/35) 

32. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin Mmler tara An
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

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

34. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
;al ile Barbaros Turgut Boztepe'nân, Hükü-
nek tarafından uygulanan devalüasyon kara
cının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
Haberin Önceden verilmesinde 'kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır-
uası açılmasına dair önergesi (10/38) 

35. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasınıın kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul ,1uğu id-
diasiylle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner^ t si 
(10/40) 

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

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

38. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

39. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
/üşvet ve adam kayırma olaylarının1 önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit etM.ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına d o ir 
önergesi (10/45) 

40. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biıan 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mrd-
desi uyarınca.bir Meclis Araştırması açılmışı
na dair önergesi (10/46) 



41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktüsadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amaeıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin mülî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca Mr Meclis araştırması açıllmasma dair 
önergesi (10/48) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarıfliması içim alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edülmesi amac^.vle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca bir Me< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halknı ve köylünün zaruri ihtiyaçla -Jm 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabi'Imei.im 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la kurul
ması ve gelişmesini sağîayaeak tedbirlerin ne. er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması i cu
masına dailr önergesi (10/50) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin' neller olduğunu tesbit etmek 
nıaksadıylıe Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öntr-
gcüi (10/51) 

' 46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve cliğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için almatak 
tedlbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca i.ir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergtsi. 
(10/52) 

47. — İçel Milletvekili Calâl Kargılı ' im, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair ÖLer-
gesi. (10/53) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ı.m, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi! maksadıyle alınması grereken tedbirleri 
tespit ebmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclils araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

49. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ı-m, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek üzt re 
Anayasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

50. — İçel Milletvekili Calâl Kargılı'ı.m, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilimesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/56) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi' bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri Us-
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uva
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

52. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nıra, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmefk amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler oMuğunu tespit etmek amaeıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarmea Mr Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/5®) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmıes'i konusunda alınacak 
tedlbir ve çareleri tespit etmek üzıere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması anılmasına dair önergesi. (10/60) 

55. — Manisa Milletvekilli Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyaranca bir Meclîs araştırması açılmasına dair 
önemgesi. (10/61) 

56. — Bursa Milletvekili1 Kasım Önad:ım.'m, 
TRT Kuramunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah 'edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

57. —.Maraş Milletvekili İbrahim öztüık'üıı, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

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

59. — Sivas Milletvekili Vahit, Bozatlı'ımı, 
bütün yurttaşlara Eköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

60. — Samsun Mililetveikili Kânrran, EvL'tya-
oğlu'mın, son Öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbîrle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

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

•62. — Sivas Milletvekili Vaihilt Bazath'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu 'konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel göarüfmıe açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

63. — İçel Milletvekili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından tçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme biöliges&im bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

64. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztüık' 
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

65. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Haliç'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

66. — Kayseri Milletvekili Turnan Peyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

67. — Maraş Milletvekiİi İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci madde» 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

68. — Ankara Milletvekili Suna Tunal ile 
Sinop Milletvekili Hümi 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) 

69. — Maraş Milletvekili Ibuahim. öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

70. — İçel MSletvefciK Celâl Kargılın-m, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
dıyle Anayasamın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

71. — Maraş Milletvekili İbr&hilm Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne ginmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

72. —• Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve eksonomik soranlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

73. — İçel Milletvekilli' Turhan Özıgümer'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

74. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırılk-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'rn, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisinle etkile
rimi saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair öneırgesi. 
(10/74) 

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

76. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
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 tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

77. — İçel Milletvekili Celâl Kargıilı'mn, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

78. — Giresun Milletvekili1 Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

79. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmök amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

80. — İçeil Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla- ~ 
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

81. — Kayseri Milletvekilli Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

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

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

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



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

86. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyaeolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

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

89. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

90. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

91. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

: 92. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

93. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

94. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

95. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

97. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

98. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

99. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir Meelis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

100. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nırı, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

101. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazean'm, gençlik sorunlarına "ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

102. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ıri; 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanm 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

103. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin milli kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

104. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amaeıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meelis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

105. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal (Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

107. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

. 109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
halkımızun iyi beslenmesini sağlaımalk ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına daiir önergesi 
(8/49) 

B - ÎKÎNC1 DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komutanlığının ye
niden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakan
lığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Plan komisyonlarından 5'er üye
den kurulu 87 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/680) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 
18 . 7 . 1972) 

• X 2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanunu
nu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçi
ci 4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972} 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rif at Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun 
teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Ada
let komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 57 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 .11.1971) 

X 4. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top-
Topluluğu arasında geçici anlaşma hükümleri 
uyarınca bu anlaşmanın kapsamına giren 
maddelerin Gümrük vergilerinde anlaşmada 
yer alan esas oranlar çerçevesinde yapılan 



indirimlerin onaylanması hakkında kanun ta
sarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/571) 
(S. Sayısı : 680 ve 680'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 5 . 1972 ve 10 . 7 . 1972) 

X 5. — Tek (işçinin taşıyabileceği yükün en 
en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Millet-
lerarsı Çalışma Sözleşmesinin uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Çalışma ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/632) (S. Sa
yısı : 714) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 6. — Uçakların kanun dışı yollarla ele 
geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/657) (S; Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 7 .1972) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, ya

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

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ata öv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri:, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve .etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövklerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylüler dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/31) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

6. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Hanıdi 
Hamamcıoğlu'nım, Ebcr ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımdan söz
lü sorusu (6/39) 

8. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 

' Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

10. — İstanbul Milletvekili Eşref Derincay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

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

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

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

15. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Barbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

16. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite Öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 
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18. — Kastamonu MiLleıt^ekili Mehmet Sey-
dıibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu ('6/81) 

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

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

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
06/90). 

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

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ını kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu 06/92) 

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

25. — Sivas Milletvekili' Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

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

'28. — Antalya Milletvekili Hasan. Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fa'brikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

29, — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 

edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nuıı, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Tiearet Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

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

32. — Ankara Mületvefcili Osman Soğu'kpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

33. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüeeoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışıma ve 
Millî Eğitim bafcanlarından sözlü sorusu (6/105) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu ('6/106) 

35. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

36. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa
so ihtilâfı üzerine, Başibakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısıında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

37. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu ('6/109) 

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

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
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) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir faibrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan söziü sorusu (6/113) 
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41. — Uşak Milletvekili Âdil Turanlım, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim B'akanından sözlü sorusu 
(6/114) 

42. — Ankara Milletvekili' İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar 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 sıözlü sorusu (6/116) 

44. — Ordu Milletvekili Memıduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

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

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 
«t 

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

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından-sözlü sorusu (6/121) 

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

50. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan 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. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm, ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilimin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci ek, 192'ye 
2 nci ek, 192'ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 . 1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerimin harp malullerine ve şehit ye-
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timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971 
- 27 . 6 . 1972) 

5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 .1972) 

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 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit 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 tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6; (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375 ve 
375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

5. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gim ve 2739 sayılı Ulusal Bayram

lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971 
29 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161,161'e 1 nci ek ve 
16.1'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 .6 .1971ve4 . 2 . 1972) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbcy'in/ 

Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi, ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları : 366 ve 366'ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 1 . 6 .1971 ve 4 , 2 .1972) 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
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Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve I 
367'ye 1 nci ek) Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368'e 1 noi ek) (Dağıtma tarih
leri ı 2 1 . 6 . 1 9 7 1 v e 4 . 2 . 1 9 7 2 ) i 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında- kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 360 ve 369'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri r 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'mn, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene I 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve- I 
rilmes-i hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı- I 
lan : 372 ve 372'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri :26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

17. — İeel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
Türk Ceza Kajaununun 141/1 ve 142/1 nci mad- I 
deleninin yürûrHikteu kaldırılması hakkında | 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu I 
(2/3SS) (IS. Sayılan : 377 ve 377'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

18. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı- I 
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nei mad- I 
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet [ 
Komisyonu raporu (2/456) (S_ Sayıları : 378 | 
ve 378'e İ n c i ek) (Dağıtma tarihleri : 6.7.1971 I 
ve 4 . 2 . 1972) 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi I 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti I 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci | 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair I 
kanun teklifi, ve Millî Savunma Komisyonu ra- I 
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381'e 1 nci I 
ek) ^Dağıtma tarihleri : 12,7.1971 re 42.1972) | 

20. — Cumhuriyet Benatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei 
Umumiye Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci 
maddelerinin değiştiril'mesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 
492) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun 62 ve 77 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içişleri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 
493) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

22. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 23. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) . (,S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1972) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nei 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6". 1972) 

27. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, içişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş-
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kilâtmda çalışan memurların maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. 'Sayı
sı : 721) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1972) 

X 28. — Ceza ve ıslah evleriyle işyurtları 
döner sermaye saymanlığı 1968 yılı genel bi
lançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sa
yısı :. 716) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 .1972) 

X 29. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 
Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlem
leri hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayışta Komis
yonu raporu (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 7 . 1972) 

i30. —• 1944 doğumlu, Hüseyinıoğlu, Azime' 
den doğma Zara'nm Tekke Köyünde nüfusa ka
yıtlı Salim G-öFün özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/525 (S. 
Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

'31. —• İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç ve 
9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

32. — Sivas ili, îmralı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaea'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dalir kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) (S. 
Sayısı : 727) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

33. —• 1328 doğumlu, Ali kızı Zeliha'dan doğ
ma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, sayfa 
6, hane 6 da nüfusa kayıtlı Saide Yaman'm özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/522) (S. Sayısı : 728) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 9 . 1972) 

84. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Şar
kışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/526) (S. Sayısı : 729) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

35. — 1940 doğumlu Haimzaoğlu, Suılltan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden 
Bekir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

36. — Sabık Polis, Assubay (941/828) Başça
vuş Emekli M. Fevzi Grökdeniz'in (Gezgin) özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fdhime' 
den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 309 
hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/326) (S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

38. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma, Denizli'nin Tavas kazası Orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballının, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 
1.) . 9 . 1972) 

39. — 1 Mart 193)2 doğumlu Hurşitoğto, 
Edibe'den doğma Giresun Haeisiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede ka
yıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

41. — C. Senatosu Kars Üyesi Sum Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teş
kilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 2 ve 2'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 24 12 . 1969 
ve 16 . 9 . 1972) 

42. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/596; 
C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi : S. Sayısı : 529 
ve 529'a 1 nci ek ; C. Senatosu : S. Sayısı : 
103) (Dağıtma tarihleri : 7.4.1972 ve 19.9.1972) 
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V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tariki : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması v© 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 Plan 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) 

3. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tar ih ' 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343 ve 343'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plan komisyonları raporları (2/197) (S. 
yısı : 362 ve 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

5. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basm İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri :17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

6. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa l 'de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346' 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971 
v e 1 . 2 . 1972) 

7. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma, ]5 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347 ve 347'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri :16 . 6 . 1971 ve 1.2.1972) 

8. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in. ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 
348'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349 ve 349'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 15 . 6 . 1971 v e 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğ
ma, 4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/489) (S. Sayısı : 350 ve 350'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 .1971 ve 1. 2 .1972) 

11. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-
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misyonu raporu (3/417) ($. Sayısı : 351 ve 351'e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 .2 .1972) 

12. — istanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352'ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 13. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve içişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

14. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158'e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

15. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 281.1971 
v e 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X17. — Mardin Milletvekili Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korunması 
hakkında kanun teklifi ve Afyon Karahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önergesi 
(2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

18. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğraşız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 

dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve . içişleri 
bomisyonılıaıı raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 19. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.hı 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

20. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 .2 .1972) 

21. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve> Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 .1972) 

22. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Âdil Kalfa'nm ölüm ceezasma çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/948) (S. Sayısı ; 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 .1972) 

X 23. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3'er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 .1972) 

24. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1972) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi (2/610) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul kararıyle) 
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X 26. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka- I 
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye- | 
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru- I 
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, I 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seci- I 
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra- I 
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5.1972) 

27. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku- I 
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve I 
İçişleri ve H a n komisyonları raporları (İ/5Ö6) I 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

28. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden I 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın- i 
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği- I 
tim ve* Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye- I 

•den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo- I 
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 .1972) 

29. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı I 
"kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir I 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar I 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
'{S. Bayisi : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

X 30. — Millî Parklar ıkanumu tasarısı ve Ta- I 
n m , Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko- I 
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da- I 
ğltma tarihi : 29 . 5 .1972) 

31. — Çotrum Milletvekili Cahit Amgın'm, I 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa- I 
yılı Kanunun 4 neü maddesinin değişikliği ile I 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis- I 
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' I 
mn 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü I 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek- I 
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu I 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1 9 7 2 ) 

33. — 1:5 . 12 . 1934 tar ih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re- I 
-virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak- I 

I kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa-

j rısı ve Millî- Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Bayisi : 691) (Dağıtma tarihi ; 2.6.197â) 

I X 34. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta-
I sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 

I ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Üa-
I gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
I Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
I değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
I İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardim ve Plan ko-
I misyonlarından 7'şef üyederi kurulu 69 nunia-
I ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/6Ö4, 

2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
g. 6. im) 

I 35. — 171 sayılı toplantı ve .gösteri yürüyüşü 
I hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl-
[ masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
I Komisyonu raporu (1/520) (S, Sayısı : 694) 

(Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1972) 

I ;X <36. — Cumhuriyet Senatosu Ga-ziatUbe/p 
I Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa-
I yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de-
I getirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 

madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkındîrılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif-

I leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab-
I zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 

(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

I 87. — İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
I 9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
I teklifi ve İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in 

önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

I X 38. —• Cumhuriyet ıSenatasu Hatay Üyesi 
I Mustafa Deıliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
I Demir ve Çeilik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
I kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
I Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
I üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra

poru (2/655) (İS. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 , 6 . 1972) 

I (39. _ 13 . 7 . 1965 tarihli ve '647 sayılı Ce-
I zalarm infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
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yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 .. 1972) 

40. — 'Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. îhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
iSayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

4.1. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip 
halktan toplanmış silâhlara yapılacak işlem 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve 
Millî Savunma komisyonları raporları (1/491) 
(S. Sayısı : 706) (Dağıtama tarihi : 
29 . 6 .1972) 

X 42. — 29 . 7 . 1970 tarih ive 1318 ®ayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile ıSinop Mileltvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun- teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
»•çilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 43. — '261 sayılı kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 677 ve 677'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 44. — 261 Sayılı Kanun /gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/115) (S. Sayısı : 678 v e 678<e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

45. — Neıvşethir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Astsubay 
Üstçavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 

'-(2/545) (S. (Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 
' 1 1 . 7.1972) 

X 46. — Belediye Gelirleri kanunu tasansıc 
ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek 
kanun teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve 
Plan komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/509, 
2/372) (S. Sayısı : 713) (Dağıtma tarihi :: 
11 .7 .1972) 

X 47. — Veteriner 'Sağlık Zabıtası kanunu ta
sarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabı
tası hatkkmda Kanunun 22, 46 ve 48 nci mad
delerini tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık 
Zabıtası kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî 
Savunma, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Tarım ve Plan komisyonlarından 3'er-
üyeden kurulu 47 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/142; 1/481; 2/175) (S. Sayısı : 
711) (Dağıtama tarihi : 11 . 9 . 1972) 

48. — Gümırük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ye görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825-
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410" 
sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişildik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plan komisyonları raporları (1/139) (S. Sayı
sı : 110 ve 110'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 4 . 1970 ve 15 . 9 . 1972) 

49. — Kamu hizmetleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli; 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet,. 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağı t 
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 
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60. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakib-
oğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları (2/723) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma 
tarihi : 19 . 9 .1972) 

51. — C. Senatosu Aydın Üyesi İslkender Ce
nap Ege ile C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 145 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plan komisyonları raporları (2/682) 
(S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1972) 

52. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı ve 
Millî Eğitimi ve Plan komisyonları raporları 
(1/540) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 
21. 9 . 1972) 

(Millet Meclisi 1S8 nci Birleşim) 




