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III. _ YOKLAMA 

Sayfa 
250 -251 

251 

252 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLAR[ 252 

1. — içişleri Bakanı Ferit Kubat'm, bu
günkü Hürriyet Gazetesinde çıkan afyon 
kaçakçılığı ile ilgili habere dair gündem 
dışı demeci 252:253 

2. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak kömür havzasındaki 
işçilerle İlgili sorunlar hakkında gündem 
dışı demeci ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Nuri Kodamianoğlu'nuın cevabı 253:256 

3. — İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, BAĞ - KUR uygulamasıyle ilgi
li sorunlar hakkında gündem dışı demeci. 256 

4. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya ilinin 3 ncü Beş Yıllık 
Plan yönünden bazı sorunları hakkında 
gündem dışı demeci 256:257 

5. — Tokat Milletvekili Hüseyin Ab-
bas'm, orta öğretim müesseselerinin sorun
ları ile ilgili gündem dışı demeci 257:259 

Sayfa 
6. — Kastamonu Milletvekili Hasan 

Tosyalı'nm, bu yıl köylere jmam kadrosu
nun hiç verilmemiş olması konusunda gün
dem dışı demeci 259 

7. — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/936) 259:261 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm; 
12 Mart 1971 Muhtırasının hedeflerine va
ramamasının nedenlerini tespit etmek ve 
ülkemizde demokrasinin yerleşmesini sağ
lamak üzere gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/52) 261:262 

9. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
eğitim sistemimizin öz, biçim, içerik eko
nomik, temel hak ve özgürlükler bakımın
dan çağ dışı kalışının nedenlerini ve çözüm 
yollarını tespit etmek amaciyle, Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/104) 262:264 

10. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun; haşhaş ekiminin ya
saklanması nedeniyle işsiz kalan üretici-



M. Meclisi B : 144 11 . 10 . 1972 O : 1 

lere yaşama olanakları sağlamak ve gerek
li tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/105) " 264:265 

11. — Türk basını ve mensuplarının so
runlarını tespit etmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırması Komisyonu
na üye seçimi. (10/81) 265 

12. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu ile Ekrem Kangal'ın korun
maya muhtaç çocuklar, malûller ve yaşlılar 
konusunda gerçekleri ve alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/21) 265 

V. — GÖRÜŞÜLEN iİŞLER 2^2 
1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/692; Cumhuriyet Senatosu: 
1/106) (Millet Meclisi S. Sayısı : 741; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 138) 252, 

306:300 
2. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı 

Bütçe Kanununa Ibağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/691; Cumhuriyet Senatosu : 
1/105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 742; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 139) 252, 

310:313 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 271 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP

LAR/ 271 
1. — izmir Milletvekili Talât Orhon'-

un, izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan 
NATO tatbikatında zarara uğrayan köy-
Tüleıre dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/29) 271 

2. — izmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, izmir süt fabrikasına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/31) 272 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhun'
un, izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçele
rinden geçen Bakırçaym meydana getir
diği taşkınlara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakacımdan sözlü sorusu (6/32) 272 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, İzmir Ticaret Gazetesinde yayınlanan 
«Mesuliyeti kim yüklenecek» başlıklı ma- _ 
kaleye dair Başbakan ve Ticaret bakanla
rından sözlü sorusu (6/37) 272 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Hamdi Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşe
hir göllerinin meydana getirdiği taşkınla
rın önlenmesine dair Enerji ve Taıbiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/39) 272 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'-
m, Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/46) 272 

7. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsa
sı kurulmasının düşününülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/52) 272 

8. — Adana Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/109) 272 

.1i) YAZILI SORU LAK VE CEVAP
LARİ 273 

1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, hububat fiyatlarının ilânına ve tes
pitine dâir soru önergesi ve Başbakan 
adına Ticaret Bakanı Naim Talû'nun ya
zılı cevabı (7/173) 273 

2. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar'm, Japonya^da açılan Expo -.70 
fuarına gönderilen Devlet görevlilerine 
dair soru önergesi ve BagJbakan adına 
Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı, ce
vabı (7/314) 273:277 

3. — Maraş Milletvekili ibrahim Öz-
türk'ün Cumhuriyetten bugüne karlar dış 
memleketlerden alınan yardımlara ve öde
me şekillerine dair soru önergesi ve Baş
bakan ve kendi adına Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinioğlu'nun yazılı cevabı (7/327) 277 

4. — İstanbul Milletvekili Kâzım öze-
ke'nin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
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Sayfa 
Federasyonunun 10 - 11 Kasım tarihlerin
de yapacağı boykota dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Ticaret Bakanı Naim Ta-
lû'nun yazılı cevabı (7/361) 277:278 

5. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya 
Öztürk'ün, 1318 sayılı Kanunun tatbikatı
na dair doru önergesi ve Başbakan adına 
Maliye Bakanı Zıya Müezzinoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/375) 278:281 

6. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Türk parasının devalüe edilmesinden 
sonra tütün müstahsilinin uğradığı zarara 
dair soru (önergesi ve Başbakan adına Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/386) 281:282 

7. — (Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Bakanlar Kurulu kararı alınma
dan il imar müdürlüklerince şehir imarın
da değişiklik yapılmasına dair soru öner
gesi ve Başbakan adına imar ve iskân 
Bakanı Turgut Toker ile Bayındırlık Ba
kanı Turgut Y. Gülez'in yazılı cevaplan 
(7/425) 282:283 

8. — Aydın Milletvekili Mehmet Çelik' 
in, 10 Kasım 1970 günü Aydın'da düzenle- i 
nen Atatürk'ü anma törenine dair soru 
önergesi ve Millî Savunma Bakanı Meh
met İzmen'in yazılı cevabı (7/431) 283:284 

9. — Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe'nin, Türkiye Halk Banka
sı teşkilâtında yapılan yolsuzluklara dair 
soru önergesi ve Ticaret IBakanı Naim Ta-

lû'nun yazılı cevabı (7/626) 284:287 
10. — Ankara Milletvekili Orhan Bir-

git'in İstanbul'da bazı şahısların kaçırılış 
nedenleri ve istanbul emniyetinin lakayt 
davranışına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakam Ferit Kubat'm yazılı cevaibı I 
(7/704) 287:288 

11. —- içel Milletvekili «Celâl Kargılı'-
nm, adı, büyük çapta suiistimal ve yol
suzluk olaylarına karışan ve yurt dışına 
kaçan Mığırdıç Şellefyan'm Türkiye'ye I 
getirilmesine dair soru önergesi ve Başba
kan Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/716) 288: I 

289 
12. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş- I 

hur'un bazı şahısların istiklâl Madalyası I 

Sayfa 
almaları için yaptıkları müracaatın sonu
cunun ne olduğuna dair soru önergesi ve 
Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in 
yazılı cevabı (7/740) 289:290 

13. — Bolu Milletvekili Ahmet Çak-
mak'm, Personel Kanunundan çıkan ak
saklıkların düzeltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Mali
ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/797) 290:291 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, Cumhuriyetin ilânından hugüne ka
dar hangi devletlerle anlaşma yapıldığına 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken'in yazılı 
cevabı (7/854) 291 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, yabancı teknik eleman ithaline son 
vermek için tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Başbakan Ferid Melen'in yazılı cevabı 
(7/857) 291:293 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, Personel Kanununun yürürlüğe kon
masından bu yana bakanlıklarda ve Kamu 
iktisadî Teşebbüslerinden istifa eden idarî 
ve teknik personel sayısına dair ısoru öner
gesi ve Başbakan Ferid Melen'in yazılı 
cevabı (7/965) 293 

17. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, kurulduğundan bugüne kadar Emek
li Sandığına kayıtlı üye sayısına dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzin
oğlu'nun yazılı cevabı (7/984) 293:294 

18. — 'Sivas Milletvekili Hüseyin Çı
nar'ın, Sivas - Şarkışla ilçesi Akçakışla 
bucağı jandarma karakol komutanının 
köylü vatandaşlarımıza kanun dışı mua
mele yaptığı iddiasına dair soru önergesi 
ve içişleri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı 
cevaba (7/987) 294:295 

19. — Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut'un, bir öğrencinin Erzurum Sağırlar 
Okulu ve Yetiştirme Yurdundan Eskişehir 
Sağırlar Okuluna naklinin nedenlerine 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1001) 295: 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
22. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer' 

in, C. H. P. Genel Başkanının Başbakanlı
ğı esnasında oğlu Ömer inönü için kredi 
«ağladığı iddialarına dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Ticaret 'Bakanı Naim Ta-
lû'nun yazılı cevabı (7/1018) 299:301 

23. — Kocaeli Milletvekili Vehbi En-
giz'in 1960 - 1971 yılları arasında Coca -
Cola, Pepsi - Cola ve Tuborg firmalarına 
hangi şartlarla müsaade verildiğine dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/1019) 301: 

305 

K̂ ÖZETİ 

Sayfa, 
20. — Muğla Milletvekili Ahmet îBul-

danlı'mn, Rus Devlet ve Prezidyum Baş
kanı Podgorni'nin Türkiye'yi ziyaret ne
denine dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Dışişleri Bakanı Halûk Bay ülken'-
m yazılı cevabı (7/1007) 297:298 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, Türk öğrencilerinin yurt dışında öğ
renim yapma arzularını ortadan kaldıra
cak ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sa
bahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1015) 298: 

299 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçler
le donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi, 
(1/680, )S. Sayısı : 724) 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı 
ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu de
ğiştiren 202 sayılı Kanunun değişik ıgeçici 4 
ncü maddesinin tadili, (2/625, S. Sayısı : 710), 

İstanibul Milletvekili Mustafa Fevzi Günıgör-
ile Cumihuriyet Senatosu istanibul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri, (2/221, 2/173, 
S. Sayısı : 433); 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında 'geçici anlaşma hükümleri uyarınca bu 
anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Güm
rük vergilerinde anlaşmada yer alan esas oran
lar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylan
ması, (1/571, S. Sayısı : 680 ve 680'e 1 nci ek); 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağır
lığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin uygun 'bulunduğuna dair (1/632, 
S. Sayısı : 714) kanun tasarısı ve teklifleri ile, 

Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilme
sinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli 
La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının (1/657, 
S. Sayısı : 715) yapılan açık oylamaları sonun
da kabul edildiği bildirildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez, 
3 Ekim 1972 günkü birleşimde Hatay Milletve

kili M. Sait Reşa'nm Sümerbankın pamuk alım
ları hakkındaki gündem dışı demecine cevap 
verdi. 

Sinop Milletvekili Fikret Övet, çeltik müs
tahsillerinin sorunları ve trol ile balık avcılığı 
konularında gündem dışı demeçte bulundu. . 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Naim Talû'ya, dönüşüne kadar, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 'Mesut Erez'in; 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülken'e, dönüşüne kadar, Başba
kan Ferid Melen'in vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

Denizli Milletvekili İlhan Aeikalm'ın, Ener
ji ve Taıbiî Kaynaklar; 

Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'ın, 
Anayasa; 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer'-
in Sanayi ve Teknoloji; 

Artvin Milletvekili A. Naci Budak'm Ulaş
tırma, 

Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in Bayındır
lık; 

Elâzığ Milletvekili Mehmet Âytuğ'un İmar 
ve iskân; 

Hatay Milletvekili M. Sait Rega'nm Gümrük 
ve Tekel; 

istanbul Milletvekili Bahir Ersoy'ıın Çalış
ma Komisyonundan istifa 'ettiklerine dair 'öner
geleri Genel Kurulun 'bilgilerine sunuldu. 
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Ölüm cezasına ihükümlü Aziz Güçlü'ye ait 
mahkûmiyet dosyasının geriverilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgileri
ne sunuldu ve dosyanın geriverileceği bildirildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 
90 ncı maddesi ile eklenen ek geçici maddelere 
«Ek geçici madde 38» eklenmesi hakkında ka
nun hükmünde kararname (1/699) (S. Sayısı : 
740) nin geriverilmesine dair Devlet Bakanlığı 
tezkeresi ile, 

C. Senatosu Aydın Üyesi iskender Cenap 
Ege ile C. Senatosu Üyesi Yiğit Köker ve 145 
arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici (bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/682) (S. Sa-
-yısı : 739) nin geriverilmesine dair Plan Komis
yonu Başkanlığı tezkereleri kabul olundu. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/692, S. Sayısı : 741) 
ile, 

İstanbul üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/691; S. Sayısı : 742) 
nm tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
açık oya sunuldu ve yapılan ayrım sonunda ço

ğunluk sağlanamadığı anlaşıldığından, taşanla
rın gelec&k birleşimle tekrar açık oya sunula
cağı bildirildi. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bası maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/616) (S. Sayısı: 671) nm maddeleri 
üzerindeki görüşmeler devam ederken, tasarı
nın önergelerle birlikte komisyona verilmesi 
kabul olundu. 

Eski eserler kanunu tasarısı ile Burdur Mil
letvekili Mehmet özbey'in, Türkiye müzelerin-
den eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında 
kanun teklifi (1/85, 2/428; S. Sayısı : 672) nin 
tümü üzerindeki müzakereler tamamlanarak 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

11 Ekim 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birlerime saat 18,55'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Vahit Liozath Şevlset Doğan 

Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

TeJdif 
1. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-

şer ve 9 arkadaşının, 17 . 7 . 1972 tarihli ve 
16İ0 numaralı Kanunun 24 ncü maddesine ekli 
4 ncü bendin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/741) (Maliye ve Plan komisyonlarına) 

Tezkere 
2. — istanbul Milletvekili Akgün Silivrili'-

nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/935) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Iîapor 
3. — Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapı

lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 
1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve imar ve iskân ve 
Plan komisyonları raporları (1/693) (S. 'Sayısı: 
744) (Dağıtma tarihi : 9 . 10 . Î972) (GÜNDE
ME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Âdil Turan (Uşak) Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 144 ncü Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otamatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; hazır bulunan sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmak suretiyle yoklamaya katıl
malarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

/. — 1972 yılı Bütçe Ka.nununa bağlı (A/l) 
ve (A/,'-!) işaretli cetvellerde değişildik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu rayorana dair Cumhuriyet Senato
su, re Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/692; Cumhuri
yet Senatom : 1/106) (Millet Meclisi S.'Sa
yısı : 7-1.1; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
İM) 

2. —•• İstanbul /'niversUesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununu bağlı cetvellerde değişiklik yapthna-
sı halıcında kanını tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
•re Bütçe Karma- Komisyonu Başkan tık I arı tez

kereleri (Millet Meclisi : 1/691; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
742; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 139) 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var
dır; ancak gündemin açık oya sunulacak işler 
bölümünde, geçen birleşimde kabul edilmiş bu
lunan 2 adet aktarma ile ilgili kanun tasarısı 
vardır, açık oya sunulacak işler sırasında. Bu 
2 açık oylamanın gündem dışı konuşmalar sıra
sında yapılması hususunu ve birleşimin başında 
icra edilmesi hususunu tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Ka-

IV. 

bul edilmiştir. Açık oy işlemine başlansın. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/, — İçişleri Bakanı Ferit KnbaVın buf/ünkü 
Hürriyet (lazetesinde çıkan afyon kaçakçihğı ile 
ilyili habere dair </midem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı tarafın
dan gündem dışı söz talebedilmiştir. Buyurun 
Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
bugünkü Hürriyet Gazetesinde «Bir Milletve
kilinin de adı karışıyor» başlığı ile «729 mil
yonluk afyon ele geçti» şeklinde bir yazının in
tişar ettiğini üzüntü ile müşahede etmiş bulunu
yorum. 

Hadise, 9 . 10 . 1972 sabahı saat 3 raddele
rinde Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Bayram-
uşağı köyünde cereyan etmiş ve ekiplerimiz tara

fından 1 025 kilo afyon yakalanmıştır. Esasen 
bu hadise 4 - 5 aydan beri takibettiğimiz ve 
200 kilosunu da daha evvel istanbul'da teslim 
aldığımız bir operasyonun neticesidir. Elde edi
len afyon, arz ettiğim üzere, 3 - 4 ay evvel 200 
kilo istanbul'da teslim alınmıştır, 1 025 kilo da 
son operasyonda, ayın 9'unda, arz ettiğim köyde 
ele geçirilmiştir. Bunun herhangi bir milletve
kiliyle ne ilgisi vardır, ne de bir milletvekili ve
ya senatörün ismi işe karışmıştır. Bunun 2 SUÇT 
lusu var. Bunlardan ismail özdemir Malatya 
i l Genel Meclisi üyesidir, bağımsız üyedir, çift
çidir, zengin bir insandır, ama malın sahibi ve 
suçlu olarak kendisi elimizdedir. Bir de kendi
sinin nakliyecisi olan ve nakliyecilikle iştigal 
eden Fettah Şahin isminde birisi vardır. Bu 2 
suçlu ele geçmiş ve bundan başka da bu anda 
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kimsenin adı, arz ettiğim gibi ne bir milletveki
linin ne de bir senatörün adı bu hadiseye ka
rışmıştır. 

Tekzibimizi de gazeteye bugün göndermek 
üzereyiz, yüksek bilgilerinize arz etmekte fayda 
mülâhaza ettim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

2. — Zanguldak Milletvekili Ahmet (tünerin, 
Zonguldak kömür havzasındaki işçilerle ilgili 
sorunlar hakkında gündem dışı demeci ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodumunog-
lu'n-un cevahı 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner, Zongul
dak kömür havzası işçileriyle ilgili sorunlar hak
kında buyurun. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Kıymetli 
arkadaşlarım, Sayın Başkanım; Enerji Bakanlı
ğımız yeni Anayasamızın bize getirdiği müesse
selerden birisidir. İsmine \ayik bir bakanlık ol
duğuna, milletvekillerini inandırması ve ondan 
sonra da Türk milletine dönmesi, hizmetlerini 
getirdiğine, getireceğine inandırması lâzımdır. 

12 Mart'tan sonra görev alan bakanları Tür
kiye'mizin yegâne tuvenan kömürü çıkartan 
bölgesine davet ettim; şikâyetleri, nezaket ka
idelerine dikkat ederek arz ettim. Hele birisi
nin, geçen kış kömür istihsalini memurlar yap
mış gibi Garp Linyitleri işletmesinde bir lâf ede
rek ikramiye verdirmesi işçileri unutması, hem 
çekişmelere sebeboldu, hem de Hazineyi zarara 
soktu. 

Aziz arkadaşlarım, şimdiki Sayın Enerji Ba
kanımızı şahsen sever ve takdir ederim. Ama o 
da daire müdürlüğü görevinde imiş gibi Bakan
lığına bağlı müesseseleri görememekte, tarafsız 
bir Hükümetin icra devrinde tarafgirlik yapan
ları izliyememe durumuna düşürülmektedir. 

Bir misal olmak üzere kendilerine 20 Ağus
tos'ta çektiğim telgrafı okumak zorunluğunu 
duyuyorum. 

«Ülkemizin en çok kömür üreten bölgesi olan 
Zonguldak'ta 12 Mart'tan evvel ve sonra haklı 
veya haksız yapılanları sizin Bakanlığınızdan 
evvelkiler göremediler. Çalışanlarla çalıştıran
ların mercilere güvensizliği yaşadı, yaşatıldı. 
Keyfî idare her gün daha da güçlenerek bugün
kü seviyesine ulaştırıldı. Vaadinizi hatırlatarak 
tarafsız Hükümetin Bakanı olan sizi cesaret ve 
icra gücünüz varsa hadiseleri mahallinde göste

rip, anlatılacakları dinlemeye davet ediyorum.» 
dedim. 

Kömür havzası işçileri bu hadiselerden sonra 
ki, Türkiye madenlerinde çalışan işçilerin toplu 
sözleşmeleri henüz pazarlık masasında değildi, 
kömür havzası işçilerini sinesinde toplayan sen
dikaların bağlı olduğu federasyonla pazarlıklar 
devam etmektedir. Sendikal hareketlere bildi
ğiniz gibi milletvekilleri karışmadıkları halde, 
bizlere Zonguldak'ta binbir türlü lâf söylenmek
te ve Bakanlık da küçük düşürülmektedir. İşçi
ler acaba neden ateş püskürüyor? Bakan ne
dense bunlara susuyor. Bakanın C. H. P. li olu
şu dolayısıyle hem kendisi, hem partisi hakkında 
ağır sözler söylenip, yazılar yazılıyor. Bakan 
yine susuyor. Kömür havzasında çalışanların, 
ekonomik durumumuz dolayısıyle, toplu sözleş
me ile makul bir zammı almaları geciktirilme
meli ve Bakan bu zammın kendi selâhiyetlerinin 
dışında olduğunu söyleyecek kadar cesur oldu
ğunu göstermelidir. 

Demir Çelik Fabrikalarını, elektrik santral
lerini çalıştıran işçilerin zamlarının verildiği yer
de kömürü istihsal eden işçilerin üretim güçlü
ğüne göre zamlarının geciktirilmesinin tek so
rumlusunun Hükümet olduğunu biliyoruz; ama 
sebeplerini işçiye duyurmak ve anlatmak da el-
betteki görevlilerin vazifesidir. Bakanlıklar ve 
bilhassa Enerji Bakanlığı teknik elemanlarını 
küstürmüştür. Hâlâ da tanımamakta diren
mektedir. Verimin artırılmasını bilecek, plan
lamadan yoksundur. Verim, teknik elemanın 
planı, bilgi ve gücüyle çalışmaların, gayretlerin 
yekûnudur. Bakanlıkta bu tutumu göremiyoruz, 
Bakanın da bu tutumun içerisinde, bir enerjik 
insan olarak, çırpındığının acısını hissediyo
ruz. 

Kömür satış müessesesi Zonguldak dahil, il
timas ve çalışmayan kişilerin depo edildikleri 
yer olmaktan kurtarılmalıdır. 

Neticeye geliyorum; Sayın Bakan cesaretle 
milletvekillerini alarak Zonguldak'a gelmeli, me
seleleri orada görmelidir. Dinleyerek hüküm 
vermemelidir. Sayın Bakan kömür istihsal işçi
lerine, toplu sözleşme ile hayat pahalılığını kar
şılayacak ve işgücünün ağırlığına göre hakkını 
verecek, ücreti, Hükümetiyle görüşüp verdirme
sini bilmeli yahut da kömüre merhametsiz zam 
yapıldığı zaman onu yeryüzüne çıkartanlarla pa-
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zarlığa girişerek, ücret verme pazarlığında olan 
hassas terazisini kullanan hükümetlerden çekil
mesini şerefle hepimize göstermelidir. 

Benim anladığım kadarıyle bu dönemde mil
let hepimizden bir şeyler bekliyor. Cesur oldu
ğumuz kadari dare-i maslahatçılığı bir tarafa at
malıyız. Hükümet üyelerinin her şeyden evvel
emir verenleri dinlediği kadar emir alanları da 
dinleyerek karar verdiğini görmek istiyoruz, 

Saygılar sunarım sevgili arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan,değerli arkadaşlarım; 

Değerli arkadaşımız son günlerde kamuoyu
nun dikkatle izlediği kömür işçileriyle ilgili top
lu iş sözleşmesi üzerinde maruzatta bulundu. 
Bu konuda bazı açıklamalar imkânını bana lüt
fettiği için kendisine özellikle teşekkür etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi bazı yıl
lar, toplu iş sözleşmeleri bakımından işveren 
Hükümet kuruluşlarıyle işçi temsilcilerinin ko
nuştukları, müzakere ettikleri yıllardır. Gerçek
ten bu yıl kömür işçilerimizin sayın temsilcile
riyle işveren kurumlarının yöneticileri birkaç 
zamandır toplu iş sözleşmeleri üzerinde müzake
reler yapmaktadırlar. Bu müzakerelerin bir 
safhasını çok kısa olarak özetlemek istiyorum : 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu kendi 
malî imkânlarını dikkate alarak sayın işçi tem
silcilerimizle kıymetli işçilerimize yapılabilecek 
zam için en çok % 23 oranında bir fark vere
bileceği hususunu belirtmiş. Sayın işçi temsilci
lerimizin talepleri bu nispetin birkaç katı oldu
ğu için aralarında bir anlaşma olamamış. Bu 
safhada sayın işçi temsilcilerimiz beni de ziya
ret ederek işverenin çok daha yüksek oranlar 
içerisinde zamma razı olması lâzımgeldiğini an
latmaya çalıştılar. Ben kendilerine, «Hükümetin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı olarak sade
ce işverenin Bakanı değil, Bakanlığımıza bağlı 
bütün kuruluşlarda çalışan işçilerimizin de Ba
kanı olarak kendilerinin dilek ve meseleleriyle 
yakından ilgi duyduğumu ve elimden gelen her 
görevi yapmaya amade olduğumu» arz ettim. 
Her zammın neticede Hazineden bir karşılığını 
bulmak gerektiği için dileklerini bir defa daha 

ilgili bakan arkadaşlarımla görüşeceğimi ve 
kendilerine daha ileri bir zam sağlamak için 
yardım edeceğimi vadettim. Yaptığım temaslar 
neticesinde işveren kurumunun toplam yapabi
leceğini beyan ettiği % 23 zammı % 26,94'e ka
dar çıkarabileceğimizi ifade ettim. Böylece aşa
ğı yukarı % 4'e yakın bir zam daha sağlamak 
için gayret gösterdim. Sayın işçi temsilcilerimiz 
bu zamların son derece yetersiz olduğunu, çok 
daha yüksek oranlarda zam talebinde bulunduk
larını beyan ederek benim bu çabamın yetersiz 
olduğunu beyanla müzakerelere devam edecek
lerini ifade ettiler. Müzakereler o safhadan 
sonra kanunî yollardan devam etti. En son Hü
kümet, Sayın Devlet Bakanı Öztrak'ı görevlen
direrek her iki kuruluş arasında arabuluculuk 
yapmasını istedi. Sayın Öztrak'ın çalışmaları 
neticesi sayın işçi temsilcilerimizin Ereğli Kö
mür işletmeleri için % 60,6'lık bir zamdan aşa
ğı katiyen inmek istemediklerini tespit ettik. 
Garp linyitleri için sayın feci temsilcilerimizin 
talepleri ise % 59,89 idi. Bu yüksek zam talep
leri karşısında arabulucu olarak sayın Devlet 
Bakanının çabasının faydalı olamayacğı anla
şıldı ve şu anda konu yine kanunların gösterdi
ği prosedüre, yola uygun olarak uzlaştırma ku
ruluna intikal etti. 

Değerli arkadaşlarım, olayların kısa hikâ
yesi budur. Şimdi müsaade ederseniz bu kısa hi
kâye etrafında yapılan yorumlara ilişkin bazı 
açıklamalarda bulunmayı faydalı görüyorum. 

Evvelâ Yüce Meclisin bu kürsüsünden Cum
huriyet Hükümetinin bir görevlisi olarak sev
gili işçilerimize arz ve ilân ediyorum: Değerli 
işçilerimiz bilmelidirler ki, kendilerinin millî 
kalkınmamız için bol bol döktükleri ahnterine 
Hükümet derin bir saygıyle bağlıdır. (3-erek Hü
kümetiniz, gerek görevli Bakan sıfatıyla bende
niz, sevgili işçilerimizin alınterlerinin karşılığı 
olan haklarını son santimine kadar korumakla 
kendimizi görevli biliyoruz. 

Ancak, yine şu hususu belirtmek mecburiye
ti vardır ki, bütün gönlümüzle sevgili işçileri
mize dilediklerini, hattâ dilediklerinden fazlası
nı vermeyi arzu ettiğimiz halde nihayet Devle
tin imkânlarının işvereni belli bir sınır içerisin
de davranmaya mecbur ettiği unutulmamalıdır. 

O halde şunu hemen ifade edeyim; millî 
ekonomimizin imkânlarının elverdiği son sınıra 
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kadar aziz Türk işçisinin alınterinin değerlen
mesi için bendeniz ve Hükümetiniz elinden ge
len her şeyi yapacaktır ve kısa süre içerisinde 
bu anlaşmanın tahakkuk edeceğine kesin olarak 
inanmaktayım. 

Bunu böylece tespit ettikten sonra değerli 
larkadaşıımm da işaret etmek lütfunda bulundu
ğu bir başka noktaya geçmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, gerçekten bizim elimize 
zevatın imzasını taşıyan ve olaylara uymayan iş
çilerimizin haklarının savunulması asla gerek 
olmayan birtakım haksız ve yersiz matbualar 
dağıtılmıştır; iddia ve ihtimaller yapılmıştır. De
ğerli arkadaşım ilgili Bakan olarak niçin sus
tuğumu soruyor. 

Aziz arkadaşlarım, birtakım insanlar ya so
rumsuz oldukları için, ya da sorumluluklarını 
gereği gibi değerlendiremedikleri için haklı hak
sız, doğru yanlış her şeyi söyleyebilirler, yaza
bilirler; ama Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanınız sorumlu bir Hükümet üyesi olarak da
ima asıl meseleyi teferruattan veya başka hesap 
ve kaygılardan ayırmayı bilmelidir ve bilmek
tedir. Onun içindir ki, her yazılana cevap ver
mek, her söyleneni ciddiye almak gibi bir mec
buriyet altında olursak Hükümet işlerini gör
meye vakit kalmaz. Bir defa bunu söylemek is
tiyorum. 

ikincisi; değerli arkadaşlarım, şu veya bu 
sebeple sevgili işçi kardeşlerimize Hükümetin 
gerekli ilgiyi göstermediği yolunda birtakım 
haksız telkinlerde bulunmak isteyenler olabilir. 
Biz bu çeşit davranışların kamuoyunda ve özel
likle Türk işçisinin vicdanında başlangıçtan 
mahkûm olacağını bildiğimiz için sakiniz ve 
Türk işçisi bu denli hareket sahiplerine gereken 
cevabı kendi vicdanında ve kendine söz düştüğü 
zaman bizzat kendi ağzından verecektir, verir. 

Bu itibarla her haksız beyan karşısında, ya
yın karşısında mutlaka bir cevap vermek belki 
kişiliklerimiz yönünden gerekli olabilir; ama 
görevimiz yönünden daima gerekli olmaz. Bu 
itibarla değerli arkadaşımın beni anlayacağına 
ve mazur göreceğine eminim. 

Aziz arkadaşlarım, teknik elemanların sıkın
tı içinde oldukları bir bakıma doğrudur. Ne 
var ki bu netice daha önce Yüce Meclisten geç
miş bulunan Personel Kanunumuzun uygulan
masından doğan bir neticedir. Bu neticenin dü

zeltilmesi için Yüce Meclis Hükümete vazife 
vermiştir ve bu vazifeyi kısa sürede yerine ge
tirerek peyderpey Personel Kanunu uygulama
larından doğacak arızaları gidermek için tedbir
ler almaktayız. Nitekim, Devlet sektöründe ça
lışan genel idareye dahil mühendislerimiz için 
bu yılın bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde 
bazı tedbirler alınmış ve ilân edilmiştir. Ancak 
Kamu isktisadî Teşebbüsleri için çalışmalarımız 
bitmek üzeredir. Kısa sürede İktisadî Devlet 
Teşekküllerinde çalışan mühendislerimizin ve 
özellikle yer altında çalışan kıymetli maden mü
hendislerimizin haklarını malî karşılığa bağla
mak için gerekli tedibrler alınacaktır ve ilân 
edilecektir, müsterih olmalarını da bu vesile ile 
belirtmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi şu iki fikri tek
rar ederek bitirmek isterim. Hiç şüphesiz de
mokratik idarelerde birtakım ihtiyaçlar dola-
yısıyle haklı haksız tartışmalar, çatışmalar ve 
ithamlar olabilir. Buna, Hükümette görev alan
lar tahammül etmeyi bilmelidirler. Onun için
dir ki, bir sorumlu Bakan arkadaşınız olarak 
yapılan itham ve iddiaların haksız dahi olsa 
saygı ile karşılıyor ve onlara itidal içinde gerek
tiğinde cevap vermeye çalışıyorum. Yalnız bu 
yolu tutanlardan dileğim, kıymetli işçilerimizin 
ümitlerini kırıcı, onları sinirlendirici bir istikâ
mette etki yapabilecek beyan ve yolları seçme-
meleridir. Çünkü, gerçekten büyük zahmet ve 
mihnet içinde çalışan kardeşlerimizin yalnız ol
madıklarını bilmelerine ihtiyaç vardır, ümitleri
nin kırılmamasına ihtiyaçları vardır ve onların 
alınterinin mahsulü olan kömürü kullananların 
onlara derin saygı ve sevgi ile ilgi duyduklarını 
bilmelerine ihtiyaç vardır. 

O itibarla türlü haklı haksız beyanda ve ya
yında bulunanların bu noktadan daha yapıcı ol
malarını rica etmek istiyorum. Belirtmek iste
diğim son fikir şudur : 

Aziz işçilerimiz bilmelidirler ki, Hükümet 
kendi çektikleri zahmet ve mihneti en derin 
şekilde idrak etmektedir ve onların alınterinin 
karşılığını vermek için bütün gücü ile çalışmak
tadır ve yine değerli işçilerimiz bilmelidirler ki, 
Türk Milletinin hakikî temsilcisi Millet Meclisi 
ve Senatomuz onların haklarınnı en yüce bekçi-

I sidir ve bu yolda Hükümetin en küçük kusurunu 
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dahi gözden uzak tutmayarak, onların adına I 
murakabe görevini daima yapmaktadır, yapmış
tır, yapacaktır. 

Teşekkür ederim aziz arkadaşlarım. 

H. — İzmir Milletvekili Hurini nettin. Asulay'ın, 
HA.Or - KV it uygula m (mı/1 e ilgili sorunlar hak
kında gündem, dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asııtay, 
BAĞ - KUR uygulamasıyle ilgili sorunlar hak
kında gündem dışı söz istemişsiniz, buyurun 
efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yücıe Meclisimiz büyük gayret sonucu bir 
aşk ile bir iş akdine bağlanmaksızm serbest 
çalışmış olan tüm esnafın istikbalini garanti al
tına alabilecek bir kanun çıkardı. Kanunu çı
karırken, hem kanundan istifade edecekleri, 
hem kanunu yürütecek olan arkadaşların bü
tün hat ve hareketlerini en ince notkasma ka
dar eleştirdi ve sağlam esaslara bağladı. BAĞ -
KUR'a girişlerin bir suiistimalden yoksun ol
masını, suiistimalle karşılaşmamasını sağlaya
bilecek esasları da getirdi. 

Kanun çıktığı zaman, kanunun olumlu so
nuçlara varabilmesi için tüm esnaf dernekleri 
BAĞ - KUR kurucularına yardımcı olacaklarını 
vadettler. Ve kanun çıktığı zaman hiçbir mü
esseseye gösterilmeyen bir lütfü Yüce Meclis 
esirgemedi, 10 milyona yakın parayı BAĞ -
KUR'un ilk kuruluş masrafı olarak da kabul 
etti. Hemen onun arkacından görüyoruz ki, 
BAĞ - KUR giriş beyannamelerini bastırdı, 
esnaf derneklerinin yardımlarını minnet ve 
şükranla kabul etti ve beyannameleri esnaf der
nekler ime gönderdi. Giriş beyannamelerinin 
gayet süslü, orijinal şekilde basilmiş olduğu
nu iddia eden BAĞ - KUR yöneticileri, bunun 
için beher beyanname başına 50 kuruşun BAĞ -
KUR'a verilmesini istedi. Ama bu esnafın eline 
geçerken, esnaf, dernekler, kurumlar, konfe
derasyonlar yolu ile esnaftan 10'ar lira para 
tahsil edildiğini gördük. Hangi akla dayanarak 
bu 10 lira gibi bir parayı tahsil eder bilinmez. 

Bu noktada büyük şikayetler oldu. Meselâ, 
Ankara Bakkallar Derneği Çalışma Bakanlığı
na şöyle bir şikâyette bulundu, dediki; «Bizim 
esnaf derneği benden 120 bum lira para istiyor» 
neden? Onun 120 bin liralık para tahsil edebile- | 
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cek kadar azası varmış. Dernek Başkanı, «Ben 
bu 120 bin lirayı nereden bulayım, veremem» 
deyince, Esnaf Dernekleri Konfederasyonu, An
kara Bakkallar Derneğine giriş beyannamele
ri vermeli. Bu 60 ilâ 120 - 150 bin lira arasın
da oynayan rakamlar. Bu noktayı bir hesap et
tim, asgarî 3 milyon, azamî 5,5 milyon kişi bu 
kanundan istifade edecek. Bunun 50 kuruşunu 
BAĞ - KUR alsa, 3 milyon olsa bunun 28,5 mil
yon lirası esnaf derneklerine gidecek. BAĞ -
KUR'a girmek bir derneğe kazanç menbağı 
sağlayabilecek bir unsur değildir. 

Hemen buradan arz ve ilân ediyorum; Ça
lışma Bakanlığı emir vermelidir, kendisine ait 
50 kuruşu dahi esnaftan almamalıdır. Esnaftan 
50 kuruşu alırsa bunun 9,5 lirasını birlikler, 
federasyonlar ve konfederasyonlar kendi ka
sasına ve kesesine aktarmamalıdır. Eğer böyle 
bir kuruluşa girmek için kişinin, tarafın para 
vermesi lâzımgelirse, o halde Sosyal Sigoıiialar 
Kurumunun da işçilerden bir giriş parası al
ması lâzım. Emlâk Vergisi Beyannamesi ver
diğimiz zaman para vermemiz lâzımgeîiir, be
yannamesi verdiğimiz zaman para vermemiz lâ
zım, ve sair meselelerle her girişte para ödeme
miş lâzım. Lüzumsuz, kanunun bir emniyet 
sibobunu meydana getirmesini, suiistimal etme
ye kimsenin hakkı yoktur. Esnaftan 10 lira ha
raç almaya hiçbir kuruluşun da hakkı yoktur. 
Bu meselede Çalışma Bakanlığının titiz davra
narak bu lüzumsuz paranın alınmasına mani 
olmasını arz ve rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

4. — Amasya Milletvekili Vehbi Meslıur'un, 
Amasya, ilinin S ne il Heş Yıllık Plan yönünden 
bazı sorunları hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Meşhur, Amasya 
İlinin Üçüncü Beş Yıllık Plan yönünden bazı 
sorunları hakkında gündem dışı söz istemişsi
niz, buyurun efendim. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Hiçbir devirde Amasya'ya, Amasya ili ve 
ilçelerinin kalkınması için tesir edebiıleöek, 
kısmen de olsa işsizliği azaltabilecek, bölge hal
kının tarım ürünlerini değerlendirecek fabrika 
ve sanayi tesisleri için yatırım yapılmadığı bir 
gerçektir. 



M. Meclisi B : 144 11 . 10 . 1972 Ö : 1 

Bunun içindir ki, Amasya ilinin 20 sene ev
velki durumu ne ise, bugünkü durumu arasın
da hiçjbir fark yok gibidir. Buna mukabil, bu 
müddet içinde 3 - 5 misli ve daha fazla inki
şaf eden şehirler ve bölgeler vardır. Tek sınaî 
kuruluş olarak Şeker Şirketi tarafından kuru
lan şeker fabrikasının dışında birkaç yüz iş
çiyi barındıracak kömür işletmesi vardır. 300 
bin nüfusu aşkın Amasya'lı şehirlinin, köylünün 
esnafın ve işçinin tek dayanağı bu iki müesse
sedir. 

ilimiz nüfusunun % 80'i tarımla geçinir ta
rımla geçinenlerin de % 40'ı ortaklık, yarıcılık 
ve işçilikle geçinir. Kır ve dağlık bölgelerdeki 
yaşayan halkımız arazinin yetersizliği, verimin 
kifayetsizliği, üretilen mahsulünü değeri fiyatı
na satamadığı için sıkıntı ve yoksulluktan 
yakasını kurtaramamaktadır. 

Çoğu bölgelerimizin geçim kaynağı olan 
haşhaşın Amasya ilinde de ekiminin yasak
lanması, madur edilen haşhaş ekicilerine tazmi
nat verilmeımesi, pancar ekiminin tahditlen-
ımesi, halkın arzu ettiği şekilde ekimine mü
saade edilmemesi, devalüasyondan sonra tarım 
girdilerinin artmasına rağmen, bölgemizde üre
tilen pancar, tütün ve hububatın maliyetinden 
düşük fiyata satılması ve imkânsızlıklar nede
niyle sebzesinin, meyvesinin ve tüm ürünleri
nin ziraî mücadelesini verimli olacak şekilde 
yapamaması, ürettiği mahsulünü zamanında sa-
'tıp değerlendirememesi nedenleriyle 1970 nü
fus sayımından da anlaşılacağı üzere halkımı
zın büyük kentlere sanayileşmiş şehirlere, dış 
ülkelere göç etmeye başladığı anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, tarihi Hititlere ka
dar uzanan asırlar boyunca ilmin, kültürün, 
medeniyetin merkezi olmuş, zengin bir kültür 
hazinesi olduğu içindir ki, bir zamanlar Amasya' 
ya pek yerinde olarak «Anadolu'nun Oxford'u, 
Medine - tül Hükema, Kıble - tül Ulema» denil
miştir. Şehzadeler diyarı Amasya, millî müca
dele yıllarında da Amasya Toplantısı, Amas
ya Tamimi, Amasya Mülakatı, Amasya Proto
kolü gibi büyük ve mühim olaylara sahne ol
muş, büyük kurtarıcı Kemal Atatürk'ün kuv
vet ve cesaret kaynağı ve bugünkü demokra
tik Türkiye'mizin temel taşı olmuştur. 

Buna karşılık, 49 senedir Cumhuriyet Hü
kümetleri devrinde ilimizde kız öğretmen oku

lu ile imam hatip okulu, bir de ziraat meslek 
okunun dışında hiçbir meslekî ve yüksek okul 
ve sanayi tesisleri kurulmamıştır. Amasya 
İlinin durumu bu iken, gelişmiş iller arasında 
olduğu düşüncesinden değerlendirilerek Üçün
cü Beş Yıllık Plan devresinde sınaî yatırım 
yapılarak kalkınması öngörülen iller arasında 
yer almaması, Planlamanın bu değerlendirişi 
halkımızı çok üzmüş, aslında çoğunluğu yok
sul ve işsiz olan, ürettiğini değerlendiremeyen 
halkımızı umutsuzluğa düşürmüştür. 

Kalkınma hamlelerimizde yatırımların en az 
gelişmiş mahallerden başlaması planlı kalkın
mamızın esaslı prensip ve amaçlarından ve 
Anayasamızın da gereği bulunduğundan uzun 
yıllardır yukarda arz ettiğim gibi her sahada 
Devlet yatırımlarından ve imkânlarından mah
rum edilmiş ilimizde, yurdumuzdaki 24 orman 
bölgesi içinde orman ürünü bakımından birinci 
sırayı işgal edenler arasında olduğu için bir 
orman fakültesinin açılması, buğday ambarı ve 
tarım bölgesi olduğu için Gökhöyük Teknik Zi
raat Okulunun ziraat fakültesi haline getiril
mesi, asırlar boyunca ihtiyaca cevap verecek 
hammaddeye sahip ilimizde bir çimento sana
yiinin kurulması, 780 bin ton pancar üreten 
Kayabaşı Bölgemizde ikinci bir şeker fabrikası
nın kurulması, üretilen tütünlerimizin üretici
ler tarafından işlenmesi için Grümüşhacıköyü 
ve Taşova ilçelerimizde yaprak işleme evlerinin 
biran evvel kurulması, dağ ve kır bölgelerdeki 
yaşayan halkımızın geçim kaynağı olan afyon 
ekiminin yasaklanmasından doğan zararları* 
nın dikkate alınması, haklı olarak halkımızın 
dilekleri arasındadır. 

Halkımızın bu haklı dileklerinin sayın Hü
kümetimizce dikkate alınmasını, hayırlı karar 
ve teşebbüslerini ümitle beklemekte olduğumu-
zu arz eder, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. -
(Alkışlar.) 

5. — Tokat MilU:>.• elili Hüseyin Abbas'ın, 
orta öğretim müesseselerinin sorunları ile ilgili 
yün dem dışı döneri. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, orta öğ
retim müesseselerinin sorunları ile ilgili gün
dem dışı söz talebetmişsiniz, buyurun. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. Maliye Bakanlı
ğının, Millî Eğitim Bakanlığına tahsisat vere-



M. Meclisi B : 144 İ l . 10 . 1972 O : 1 

madiği cihetle orta öğretim müesseselerinin 
ödeneksizlik yüzünden 'karşılaştığı müşkilâtı 
kısaca arz etmek istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım; bugün Millî Eğitim 
Bakanlığı orta öğretim bünyesinde mevcut ya
tılı mekteplerin yiyecek, giyecek, kitap, kır
tasiye ve tedavi masraflarını karşılamak için 
gerekli tahsisatın Mart ayından bu güne kadar 
ancak % 40'i gönderilmiş olup, okulların açıl
dığı şu anda da gerekli tahsisat verilmediği için 
bu mektepler çok sıkıntı içerisindedirler. Esa
sen, artan pahalılık karşısında tahsisatın ta
mamı gönderilse dahi ihtiyacı karşılamaktan 
uzak iken, Bütçe Kanununun 69 ncu maddesin
ce % 10 da kısıtlama yapıldığını gözönüne alır
sak, yatılı okulların halen içerisinde bulundu
ğu sıkıntının had safhada olduğunu görürüz. 

Bugün okullar açılmış olmasına rağmen bu 
çocuklar ne zaman kitap ve ders aracı alacak, 
ne zaman çalışacak, ne yiyecek ve ne giyecek
lerdir? 

Bütün orta öğretim müesseseleri, tahsissat-
sızlık yüzünden ders araçları yapımı, badana, 
tamir ile tadilât masraflarını ödemeyeimeyecek 
durumdadırlar. Birçok müdürler, tahsisatların 
zamanında geleceğini düşünerek piyasaya, es
nafa borçlanmışlar, maalesef devamlı sıkıştı-
rıldlkları içlin hem kendileri üzülmekte ve hem 
de Hükümetin prestişi sarsılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, bun
lar zamanla yapılacak tahsisatlardır. Mektebin 
tamiri, badanası, ders aletleri alımı v.s, elbet
te ancak yaz tatilinde yapılabilir. Okullar açıl
dığı zaman ders devam ederken bunların ya
pılmasına imlkân yoktur. Bu yüzden okul idare
cileri, Hükümetin tahsisatlarını göndereceği 
ümidi ile bu masrafları yaz tatilinde yapmış
lar, ancak bugüne kadar ödeyemedikleri için 
müşkül durumda kalmışlardır. Hatta kışın yak
laşmasına rağmen, bugüne kadar odun, kömür 
v.s. ihtiyaçlarını da alamamışlar; odun ve kö
mür de gittikçe pahalılandığı için bundan Dev
letin de büyük zararları olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yine bütün mektep
lerin en zarurî ihtiyacı olan elektrik ve su 
masrafları karşılanamadığı için bugün birçok 
belediyeler, maalesef daraldıkları zaman Dev
letten yardım alan Ankara, istanbul, izmir gibi 

büyük şehirlerin belediyeleri, hassaten Ankara' 
da bugün birçok liselerin elektriğini kesmiş bu
lunmaktadırlar. 

Anadolunun vefakâr belediyeleri Mart ayma 
kadar resmî müesseselerin elektrik, su v.s. mas
raflarını almakta acele etme diki eri halde, bir
çok imkânlara sahibolan yetmedikleri yerde 
devletten de karşılıksız para alan Ankara, İs
tanbul belediyeleri gibi büyük belediyelerin 
Hükümeti de müşkül durumda bırakmak gibi 
bir durumla karşı karşıya bulunması üzülecek 
bir haldir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir husus da; 
öğretmen - idareci arkadaşlarımız maalesef ta'h-
sisatsızlık yüzünden Haziran ve Eylül ücretle
rini bugüne kadar alamamışlardır. Bir ara fazla 
mesaiden ödenecek dendi, fakat o fasılda da 
ödenek bulunmadığından halen ödenmemiştir. 
Esasen, ders ücretleri de maaşa ilâve edilerek 
ödendiği için zaten arkadaşların eline pek az 
bir para geçmekte ancak, kışın yaklaşmasına 
rağmen tabiî hakları olan kış hazırlıkları yapa
cakları ücretlerini daha halen alamamış du
rumdadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerin maddî 
imkânları, tabiî hakları bugün verilmediği, kar
şılığında onun zarurî ihtiyaçları karşılanmadığı 
takdirde hangi kafa ile, hangi düşünce ile, han
gi rahatlık içerisinde sınıfta huzurla ders vere
cektir? Bunu da Yüce Meclisin ve ilgililerin na
zarlarına arz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine bugün okul 
idarecileri, yan ödemeler kararnamesi çıktığı 
halde, sembolik miktarda olan ödeneklerini ala
mamışlardır. Bugün diğer birçok müesseselerin 
idarecilerine verilen ödeneklerle, okul müdür
lerinin ve yardımcılarının aldığı ödenekler kı
yaslanırsa, maalesef bir köy ebesini, bir köy 
ziraat memurunun almış olduğu ödenek kadar 
dahi bunlara ödenek verilmemekte olduğu gö
rülür. Bugün memleket neslini ellerine teslim 
ettiğimiz, binlerce yavrumuzun gece - gündüz 
eğitim ve öğretimi ile meşgul olan müdürlere 
göstermelik birer yan ödeme, makam ödeneği 
konmuş ve fakat bunu da halen alamamışlar
dır. 

Bu hususlarda Sayın Millî Eğitim Bakanı
nın biran önce Maliye Bakanlığı nezdinde te
şebbüse geçerek, mekteplerimizin, öğretmenle-
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rinıizin ve idarecilerimizin zarurî ihtiyaçlarının 
karşılanması hususunda gayretlerini rica eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

(i. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos-
yalı,nın, hu [fil köylere imanı kadrosunun İne 
verilmemiş olması konusu ndeı yünde m. dış de
me ei. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı bu yıl 
köylere imam kadrosunun hiç verilmediği ko
nusunda gündem dışı söz istemişsiniz, buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım. 

Bugün bütün Türkiye'deki köylerimizin 
% 75'inin imam kadrosu yoktur. Türk Milleti, 
hepimizin mensubu olmakla iftihar ettiğimiz 
Türk Milleti milliiyetcidir, imanlıdır. Bir mil
let mutlak surette insanlar gibi iki ayağının 
üzerinde durur; birisi milliyetçi vasfı, diğeri 
dinî vasfı. 

Köylerimizde milliyetçiliği ve imanlılığı de
vam ettiren köy imamlarını maalesef çok ih
mal etmiş bulunuyoruz. Geçtiğim 680 köyden 
525'inde imam yoktu arkadaşlar. Bu köylerin 
% 80'inde yol yoktu, okul yoktu, cami yoktu, 
içme suyu yoktu. Bu yokluklar içerisinde yaşa
yan köylümüzün imanı ve dinî vardı. Bunu de
vam ettirebilmek için köylü, Hükümetimizden, 
Meclisimizden mutlaka köylerine imam kadrosu 
verilmesini istemektedirler. Bunlar köylümü
zün, nüfusumuzun % 75'ini teşkil eden köylü
müzün Yüce Meclisimizden ve sayın Hükümeti
mizden istedikleridir ve asgarî bir istektir, yeri
ne mutlaka getirilmelidir. 

Buna, bütçede imkân yokluğu, katiyen bir 
mazeret olarak gösterilemez arkadaşlar. Köylü, 
Türk Milletinin varlığını köyündeki imama, kö
yündeki muhtara, köyündeki öğretmene bağla
maktadır. imam olmayınca direklerden birisi 
yıkılıyor. Birlik, beraberlik bozuluyor. 

Gerekli istekleri sırasıyle arz ediyorum: 
Sevgili arkadaşlarım, bu sene bütçeye 2 000 

köy imamı kadrosu konulması lâzımdı, konma
dı. 3 500 adet, ölüm, nakil askere gitme sebep
leri ile ki, imamlar askere kadroları ile birlik
te gittikleri için, Bütçe Kanununun 15 nci mad
desi gereğince kadroları inhilâl ediyor, o da 
yerine verilmedi. 

Geçmiş yıllara nazaran 5 500 kadro bu sene 
eksik bulunmaktadır. Zaten köylerimizin % 

75'inin imam kadrosu ydktu, bu yokluğa da bu 
sene eksilen 5 500 kadroyu ilâve edersek köy
deki imam kadrosu ihtiyacı had safhadadır. 
Bunun miktarı, bütün Devlet Memuruna kıyas
la çok birşey teşkil etmiyor arkadaşlar. 25 
bin imam kadrosu verildiği takdirde, köylü
nün bu mübrem ihtiyacı yerine getirilmiş ola
caktır. Devlete, torba kadro ile bu kadar im
kân verdik. 225 bin torba kadronun ancak 
63 000'inin kullanıldığını tespit etmiş bulunu
yorum. Hükümetten şiddetle, ama çok şiddetle 
istirham ediyorum, on, onbeş bin imam kadro
sunu serbest bırakarak köylerimizin bu ihti
yacı temin edilmelidir. Bu bir. 

İkincisi : Vekil imamların sayısı 13 700 ka
dardır. Bunlar şu anda köy imamı kadrosunu 
karşılamaktadırlar. Bunlar da asalete geçirilme
lidir. Vekil olarak geçirdikleri hizmet müddet
leri terfi ve emekliliklerine sayılmalıdır. 

Üçüncüsü : imam kadrosu olmayan % 75 
köyümüzde köylü imamını binbir zaruret içe
risinde kendisi tutmuştur. Köylünün ücretle, 
arpa - buğday karşılığı tuttuğu imamlara, fah
rî imam denmektedir. 

Hükümetimizden iötirham ediyorum: Köylü
ye, yolunu yapamadığımız, okulunu yapamadı
ğımız, camisini yapamadığımız, hizmet götüre-
mediğimiz köylüye, hiç değilse binbir zaruret 
içerisinde şuradan buradan tuttuğu fahrî imam
ların maaşını, kadro temin edinceye kadar 
Hükümet versin. Ya kadroları tam olarak, maaş
lı olarak versin, veya köylünün kendi tuttuğu 
imamının maaşını, kadro buluncaya kadar Hü
kümet versin. 

Böylece, köylerimiz de imamsız kalmasın. 
Sayın Hükümetimizden Yüce Meclis huzu

runda bu hususu tekrar istirham ediyorum. Bu, 
köylümüzün, (milletimizden, Meclisimizden, Hü
kümetimizden en şidetli arzularından birisidir. 
Hepimiz tatil yapıp geldik, hangi köye gittikse 
ilk istek imam kadrosu oldu. Buna, demokratik 
bir rejimde, halkın isteğine, asgarî 25 milyon 
nüfusun isteğine ne Hükümet, ne de Meclisimiz 
bigâne kalabilir. Bu isteğin yerine getirilmesi
ni şiddetle istirham ediyorum, teşekkür ederim. 

7. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine eluir Başkanlık tezkeresi (3/936) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bazı izin 
talepleri var, okutup tasviplerinize sunacağım. 

— 250 — 
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Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebep
lerle vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
28 . 9 . 1972 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Urfa Milletvekili Necati Aksoy, 15 gün ma
zeretine binaen, 5.7.1972 tarihinden itibaren. 

Samsun Milletvekili Mustafa Boyar, 10 gün 
mazeretine binaen 5.7.1972 tarihinden itibaren. 

Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğlu, 15 
gün mazeretine binaen, 5 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Erzincan Milletvekili Naci Yıldırım, 15 gün 
mazeretine binaen, 5 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Sanisun Milletvekili ilyas Kılıç, 13 gün ma
zeretine binaen, 7 . 7 . 71972 tarihinden itibaren. 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 10 gün 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe, 10 gün 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Tokat Milletvekili Reşit önder, 10 gün 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu, 10 
gün mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihin
den itibaren. 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal, 10 gün 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı, 10 
gün mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihin
den itibaren. 

Denizli Milletvekili ilhan Açıkalın, 9 gün 
mazeretine binaen, 11 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Aydın Milletvekii M. Kemal Yılmaz 10 gün 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarilhinden 
itibaren. 

Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk, 9 
gün mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tarihin
den itibaren. 

11 . 10 . 1972 0 : 1 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman, 20 gün 
mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

İzmir Milletvekili Talat Orhon 10 gün ma
zeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup tasviple
rinize sunacağım. 

Urfa Milletvekili Necati Aksoy, 15 gün ma
zeretine binaen, 5.7.1972 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

-Samsun Milletvekili Mustafa Boyar, 10 gün 
mazeretine binaen 5.7.1972 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğlu, 15 
gün mazeretine binaen, 5 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Erzincan Milletvekili Naci Yıldırım, 15 gün 
mazeretine binaen, 5 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

iSamsun Milletvekili ilyas Kılıç, 13 gün ma
zeretine binaen, 7.7.1972 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 10 gün 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe, 10 gün 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Reşit önder, 10 gün 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu, 10 
gün mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Samsun Milletvekili Yaşar Akal, 10 gün 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı, 10 
gün mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili ilhan Açıkalm, 9 gün 
mazeretine binaen, 11 . 7 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Aydın Milletvekii M. Kemal Yılmaz 10 gün 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk, 9 
gün mazeretine binaen, 11 , 9 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler,,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman, 20 gün 
mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Talat Orhon 10 gün ma
zeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının; 
12 Mart 1971 Muhtırasının hedeflerine vara
mamasının, nedenlerini tespit etmek ve ülkemiz
de demokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere ge
rekli tedbirleri saptamak amacııjle, Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme ya
pılmasına dair önergesi (8/52) 

BAŞKAN — içel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı'nm, 12 Mart IVJuhtırasıyle ilgili genel 
görüşme önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de 12 Mart 1971 gmn Türk Ordu

su a'dıııa bir muhtıra verilmiş, verilen bu muh
tırayı Parlamento kabul etmiş, muhtıraya mu-

hatabolan bir Hükümet işbaşından çekilmiş, 
Parlamlentoıda muhtırada belirtilen hedeflerin 
gerçekleştirilmesi karar altına alınmış- ve bu 
nedenle 'hükümetler kurulmuş, bu hükümı&t-
lsre güven oyları verilmiştir. 

Palkat, bütün bu gerçeklere ve 12 Maili Muh-
tırtasınm verilişi üzerinden 18 ay gibi uzun bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen, 12 Mart Muh
tırası, muhtırada belirtildiği anlamda hede
fine varmamıştır. Geçen bu devir içerisinde 
Türkiye'de anan'şiyi kökünden, kazımak için 
her çareye .başvurulmuş fakat hiçbir vakit 12 
Mar.fc Muhtırasının tam aınlamıyle hedefine 
varması için aynı şekilde gayret gösterilme
miştir. 

öte yandan, Say m Deımirel ve Ecevit son. 
günlerde Devleti ve demokrasiyi ayakta tut
mak, hatta Devleti yeniden kurmıak ve Cum-
hurjyeti kurtarmak atmacıyle yurt sathında or
taklaşa bir kampanyaya girişmiş bulunmak
ta ve Sayın Demiral ve Ecevit'in bu kampanya-
vesilesiyCe yaptıkları konuşmallar türlü siya
sal yorumlara yol açmaktadır. 

Bugüne kadar, Türkiye'de hiç kimse ve hiç
bir kuruluş seçimlerisn zamanında yapılmasını 
istemiyoruz veya seçimler zamanında yapılsa 
daihi biz tamun sonucuna riayet etmeyeceğiz 
şeklinde bir konuşma yapmamış olmasına rağ
men, Sayın Demdırel ve Ecevit'in yaptıkları ko
nu şmû'lar da seçimlerin zamanında yapılmasını 
istemeyen ve •seçimler- zamanında yapılsa dahi 
bu seçimlerin sonucuna riayet etmeyecek güç 
ve kaynaklarıp var olduğu iddiası yer almakta
dır. 

Diğer tariaftan, Sayın Demirel ve Ecevit için
de bulunduğumuz her türlü buhran, bunalım 
ve huzursuzluğa çözüm getirecek tek yolun 
seçim olduğu görüşünü paylaşmakta ve bu gö
rüşü bütün güçleriyle savunmaktadırlar. Oy
sa, Türkiye'de seçimlerin yapılmasına daha 
bir yıl gibi bir zaman vardır. Mademki Sayın 
Demirel ve Ecevit'e göre Türkiye'deki her tür
lü buhran, bunalım ve huzursuzluğa ç/özüm ge
tirecek tek yol seçimdir. O halde, her iki Sa
yın Genjel Başkan neden gruplarından erken 
seçim kararı aillarak biran evvel seçimlere git
meyi tercih etmemektedirler? 

İşte, gerek bu soruya cevap verilmesi ve ge
rekse Sayın Demirel ve Ecevit'in Devleti ve de
mokrasiyi ayakta tutmak, hatta Devleti yeni-
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den kurmak ve Cumhuriyeti kurtarmak amacıy-
le yurt sathında ortaklaşa açtıkları kampanya
da ortaya attıkları iddia ve gerçeklerin han
gi delil ve kaynaklara dayandırıldığım ve bu 
kampanyanın açılmasındaki amaç ve sebeple
rin ne olduğunun 'Millet Meclisinde görüşül
mesini ve tartışılmasını temin etmek amacı 
yanı sıra verilmiş üzerinden 18 ay gibi bir za
man geçmiş olmasına rağmen 12 Mart Muhtı-
ra.31m.1n, nııühtır'ada belirtildiği anlamda neden 
hedefine varamadığının, sebeplerinin araştırıl
ması ve bu muhtıranın muhtırada belirlenen 
anlamida biran önce hedefinle ulaşması yolun
da izlenecek siyasal faaliyetin 'tespit edilmesi 
ve ülkemizde köklü ve gerçek bir demokrasinin 
sarsılmaz bir şekilde yerleşmesini sağlaımak için 
alınacak tedbirlerin saptanması yönünden 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Gündeme girecek ve sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

i). — İçel Milletvekili Çetin Yılmazhn; eği
tim- şist emimizi) ı öz, biçim, içerik, ekonomik, temel 
hak ve özyürlvlder bakımından, çağ dışı kedisi
nin nedenlerini ve çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyle, Anayasanın 88 nci 'maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması 'yapılmasına dair önere/esi 
(10/104) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Çetin 
Yılmaz'm eğitimle ilgili Meclis Araştırma 
önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk toplumunun fougün kaderde, 'kıvançta, 

tasada ve ülküde .bileşik doğruları olmayan 
dağınık bir toplum olduğu gerçek, ise; çağ
daş, evrensel ve gerçek anlamda Atatürkçülü
ğün en hassas ve duyarlı kesimi olan Türk öğ
retmenleri ide bu olgunun etki lalanı içindedir
ler. 

Eğitim, toplumların ekonomik yapılarının 
dışında amaçladıkları sosyal düzenden so
yutlanmış bir kavram değildir. Bir başka de
yimle, eğitim toplumların kendi kendilerini 
aşmal'anjcUr ve Türk toplum politikacının da 
en ağır konusudur. Böyle olduğu içındirki, 

siyasal yöntemlerle eğitim kurumları arasın
da amaçladıkları ülke ve ulus bulgusunda mo
del akrabalıkları vardır. 

Çağdaş düzeyde ulusal bir ekonomiye sa
hip olamayışımız, ulusallık bakımdan eğitimi 
havada bırakmış ve onu temelden yoksun kıl
mıştır. Bağımsız bir ekonomiye geçemeyisji-
miz, geçerli ekonominin istediği insan türü 
ile öğretmenin kafasındaki ülke gerçeklerinin 
ve teknolojilinin istediği özgür insan türünde 
kaçınılmaz çelişkiyi yaratmıştır. 

Sosyal demokrat yöntemlerde eğitim, top
lumun çoğunluğunun, özellikle ekonomik ve 
sosyal bakımdan ezilmiş, olanak eşitliğine ka
vuşamamış halk kesiminin, işçilerin, köylüle
rin küçük esnaf ve sanatkârların hizmetine 
sokulima, sosyal adaleti gerçekleştirme, sınıf-
lararası uçurumu kapatarak barışı sağlaımak, 
insancıl ve demokratik tedbirlerin (bir aracı ola
rak kullanılmak en doğru ve kısa yol olarak 
gözükm'ekitedir. 

Toplum bil!;lm politikayı kişinin kendi yö-
netimülne kendi bilinç etkisini katması ve 'baş
kalarının güdümünden kendini soyutlama gay
retine girmesidir diye tanımlar, öyle işe geniş 
anlamida politika yapm'ak nitelikli insanın 
ve her yurtseverin kaçınılmaz görevidir. Öyle 
ise öğretmene politika yapıyomsunuz derken de 
insaflı ve adaletli olmaz lâzımgölir. 

Yurt sorunları ile ilgilenme ve bu sorunîar 
üzerinde düşünce açıklaması çağmuzda bire
yim en doğal bir hakkı aynı zamanda bir va
tandaşlık görevidir. Bir ülkede kendi toplumu
nun mutluluğu uğruna - söz söylemeyen öğ-
retmeni önce içinde çıktığı halk sonra tariih 
mahkûm eder. Cumhuriyet kurulduğundan be
ri Türk öğretmemi yeni Delvldtilmizi, yeni insa
nını yaratma ve ona Cumhuriyetin, demokrasi
nin erdemini ve soluğunu verime gayreti için
de bulunmuştur. 

Kurtuluş Savaşından bu yana öğretmen ye
dek subaylık ödevinin dışında devrimcilik gö
revi süreci içinde zaman zaman ezilmiş, kıyıl
mış siyasal iktidarlar Türk öğretmeninin göre
vini aınlamamazliktan gelmişlerdir. 

Ona zulmetmişler, ona acımıamışlardır.Oysa 
öğretmen Türk Devletinin ve Türk Halkının yü
celmesi için zaniıan zaman şahitler veıime pa
hasına da olsa kara bilisizlikle savaşmış, Ata-

_ 262 — 

http://ra.31m.1n


M. Meclîsi B : 144 11 10 . 1972 O : 1 

türk^ü, de/VTİimci çizgisini omurla Sürdürmüş 
ve sürdürmektedir. Akıllcı, arayıcı, bulucu, la
yık, devrimci, Cumhuriyeltlçi, özgürlükçü öğret
menini ımutlu bir rastlaşı alarak nal'k anlamak
tadır. 

Ataltürkçü öğretmenin, karşı karşıya kaldı
ğı ve bir ölçüde de artık alıştığı çileler, snkm-
tılîlar, bekçiliğini yaptığı Mustafa Kemal'ci dli-
şünceyi yaymja, 'eylemle koyma çalışmasından 
gelmektedir. Akan zamanla değişen çağdaş 
toplumun koşullarına ayak uyduramayan tu
tucular, kendi siyasal iktidarlarının ömrünü 
uzatmak için öğretmeni kullanmak isteyen, 
siyasetti, tutku, karasevda haline getirenler; 
eğitimlin 'içeriğini; yani neyin kimlere ne ka
dar; nie zaman, ve ne biçimde verebileceğini 
saptamakla ekonomik ve politik çıkarlarını ku-
ranjlar yetişecek kuşakların belirli kalıplar ve 
politik doğmalar içinde dondurulmuş kafalar 
olarak ortaya çıkmasını kişisel ve toplumsal 
değer yargıları üzerinde tartışma, eleştiri yap
ma hoşgörüsüne yabancı varlıklar yetişltirme 
özlemi ile yapıp tutuşan gericiler; okulları 
varlıklarının bekçiliğini yapacak jandarmalar 
yetiştiren kurumlar sanan vurguncular, tefe
ciler, feodal kalıntılar, şeyhleri, ağalar tartış-
raıajsuz halkın öğretmenine alışmalıdırlar. Bu
nu Cumhuriyet Halk PartM olarak yadırgamı-
yoruız. 

Ataifcürk çizgisinden düşmüş, Anayasa düze
yinden kaymış, siyasal örgütler, liderler, çıkar 
grupları Anayasanın aşağısına düştükleri için 
Anayasacı öğretmene de ters düşmüşlerdir. 

1961 - 1970 döneminin öğretmeni bu biçim
sel özgürlükçü ıdönlemin «İçindekileri bir şey kal
madan söyleyen öğreıtımenâ idi» mutlumu idi? 
özlediği 'ülkenin ve ulusun öğretmenimi idi? 
Ekonomik ve toplumsalı güvencesi tanımı idi? 
Siyasal iktiid'arlar, toplumun egemen güçleri, 
halkın öğretmenlerini tanımıyorlarmı idi? El-
beltteM hayır. 

(*e%mie:miş ve gelişmekte olan ülkelerde dü
şünce ve ekonomik yapı olarak yoksul kaüımış 
toplum katlarının (bu özelliğinden yararlan
mak politikanın ve politikajcınım doğasında var
dır. Bunun tadına varanlar Atatürk çizgisi ve 
Anayasa doğrultusunda her türlü gelişmenin 
tiadsızilhğını dalmaklarında duyarlar. Çünkü, çı
karları ile ağızlarındaki tad ters orantılıdır. 

i öyle ise, bu aydmhk görevin görevlisine kıy
mak halkı eğitim yolu ile aydınlatan kişileri, 
grupları, meslekleri ezmek 1'âzımlgelir. 

Ülkemizde komünistlik kuşkusu altına in
sanları alarak yıldırmak, kamuoyunda onla
rı zararlı akranların sahibi g'ibi göstermek son 
günlerin modası haline gelmiiştir. Kamuoyu
nu her zamıan saygı duyduğu kaza orlganilları, 
adlî merciler, Sıkıyönetim yargı organları bir
takım insanların ve yüce sıfat taşıyan sorum
luların iltifat etmedikleri mercilerdir. Çünkü 
onların ispat edecekleri belgelerle somutla-
yacaköları bir şeyleri yoktur. 5 duyumuza suna-
billeceflderi ne bir belgeleri, ne de bir olayları 
vardır. Ancak bu Bakanlar ve makamlar «ne 
olursa olsun lekeleyiniz ıdiyen bir eski mesel 
gereğince Iboyuna tutkuları aievKendirecekdÜr.» 
Bu son günlerde Sıkıyönetim mahkemeleri 
durup dururken o yollara gitmeden, gideme-
den sırf siyasal »bir takdir ve tercih ile üste
ler hazırlayan bir Millî Eğitim Bakanının Yüce 
Meclisin önünde hesap vermekten kurtulma^ 
sı olanaksızdır. 

Türkiye değişiyor. Tenolojilk uzay çağını 
yaşıyoruz. Çağın istediği ekonomik ve teknik 
adama, kalkınmanın sırrı olan beyinleri, bilgili 
ve becerili elleri çoğaltmak zorunluğunjdayız. 
Bu çağdaş gelişimin Türkiye'deki kısa, büyük 
ve anlamlı adı Atatürkçülüktür. Bu hazinenin 
anahtarını elinde tutan öğretmen görevini yap
mazla tasrülh. önünde mahkûm olur. Çünkü ta
rih toplumsal alaylar bilimidir, gecikeni ve 
unutanı affetmez. Ancak son zamanlarda Anıt
kabir mahzenlerinde, Müdaf aai Hukuk Salon
larımda yeni bir Atatürkçülük geliştirilmek is
tenmektedir. öyleki; tüm Atatürk düşmanları, 
Saidî Nursi'ye 'araba hediye edenler, Köy Ens
titülerini kapatanlar, Cumhuriyetin 50 nei yı
lında efendimiz köylümüzü % 60 alfabesiz bı
rakanlar, ve ona bir karış toprağı çok gören
ler, Düyunu Uımumiyenlin yerline Konsorsiyum
lar getirenler, Atatürk'ün öğretmenlerini namer
de muhtaç edenler hepsi birer dev Atatürkçü 
olarak geçinmektedirler. 

Eğitimin - amacım toplum kendisi belirler. 
Bu amaç sosyal ve ekonomik yapı ile uyarlı
dır. Bu amaç insan mutluluğu için her şey
den önce ulusal bütünlüğü, ekonomik ve kül
türel bağımsızlığı ve toplumsal özgürlüğü ko-
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şul sayar. Bit görevleri yaptıkları iilçin zulme 
uğrayan, öğretmenlerin soanut örnieklerM Yü
ce Mecliste açıklayacağız. 

Cuımlhuriyet Halk Baıritıisi olarak her zaman 
sötyîlüyıo.ruız: Bugünjkü djüzen bozuktur. Ama 
hiç kuşkumuz eğitim siyasal iktidarların eko-
namrük tercihleri alkışında ibir doğrultu izle-
ünemıelidlr. Oysaki, büzde ka,p'kaç ekonomisine 
dayallı bin eğitıim düzlemi sürdürülmektedir. 
Uitakjrın t'anrihiırud© insıaınjlaırın yaşantasitnldla 
olduğu gibi zikzaklı dönemler olmuştur. Fa-
kajt tıophiımun dinaımizarii böylesine dıönemısç-
leıi .mıuitlâka geri döınımemek üzene geçiriliştir. 
Çağd'aş tarifli anlayışının Cuımhuniyet İHıalk Bar-
tiiS'kıe gösterdıiği öğreti budur. Mütemadiyen 
kaınayaın yanalların >eleştiıijiısini tarihin sayigı 
değer yargısına bırakanalk size çeşitli örnek
ler sunıma olanakları bulacağız. 

Şj'nidü 12 Mart'tan bu yanla değişen rejimin 
öğrenmende yansıyan nsfemabı tırmanana dlöne-
üiîl.'Indeiür. Alım'aîn fabdkalaırinda çalışan onbin 
öğr'cüiıneaıli bıir kenara bırakar'ak: 

s) Eğlitıiımiiımiiz öz baklanımdan, 
b) Eğitulmimiiz biçim batanından, 
c) Eğitiminıliz içerik baknmındam, 
il) öğretmenimiz ekonoımük ıbaikmıdan, 
e) öğretmenimiz temel hak ve lözgiirlükleır 

bıa|]q;mınd;a,n, 

•öızshle, ıtlüım eğitim düzendımiz çağ dışıdır. 
Milî Eğittim Balkanı öğretmen ikıyııım ile bu ağın 
sorunların üstesinden geleceğini zaınnıetnıekte-
dir. Bu nedenlerle Azmya&ajnm 88 ncli maddesi 
gereğice Meclis Araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

SayğılarKmla. 
6 Ekim 1972 

İçel Milletvekili 
Çetim, Yılraiiaz 

BAŞKAİN — GündeımdJeki lyerini alac'rJk, sı-
r'ası geldiğimde görüşülecektir. 

10. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
MvMu'mm; haşhaş ekiminin yasaklanması nede
niyle işsi kalan üreticilere yaşama olanakları 
sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit etmeli: ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
31eclis Araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/105) 
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BÂŞKALK' - - Afyon Karahisar Milletvekili 
Sayın Süleyman Mutlu'num, 'haşhaşla ilgili Mec
lis Araştırma önergesi var. Okutuyorum. 

29 . 9 . 1972 
Millet Meclisi Sayım Bıa,şkan,Iığına 

Afyon İlinde haşhaş 'eklimi ya$aklamımıştır. 
Bu nedenle Afyon,'da yapılan teknik toplantı
da yeiiikililsr'in açıkladığına göre yıllık kayıp 
sadece Afyon, iîıi için 400 milyon lirayı bulmak
ta, meıvmıt işsizlere 80 000 ikisinin daha katıl-
ımalsı ille büyük bir sosyal ve ekonoımllk soran 
ortaya çılkmaktadır, 

'Teknik raporlara göre Af/on ilinde % 6®' 
sında toprak yapısı ve iklim santiarıma, göre ikâ
me nebat üretmek imkânsızdır. 

Ta'hıl üraliımi hükümetlerin dengesiz fiyat 
poiitükaısı kargısında hemen ihemen tenkedil-
nıdk üzeneıdür. 

Pancar halkın, arzu ettiği kadar üretimi
ne müsaade Gidilmemekte devalüasyondan bıı 
tarafa tanım girdilerinin artması sebebiyle 
panoana verilen fiyat 'ancak nıaliiyeitinje yaiklag-
mış cilioıp ıha ten üretici bin kilogram pancarı 
20 kunuşa mal etmektedir. Fakat üretici ken
di Cşinide kendisine 550 kuruş yevmiye gıeti-
T>m bir iş oldiuğu için mıeebuniyeıt karşısında 
bu Verimısiz salhada ter dökmekte ve enerji tü-
k'etrınetkted'ir. 

HaiyVajndlilk yönlünden merası en çok tah-
ribedilmliş olan Afyon ilinde ıa,hır hayvancılığı 
düşüniülebilinse de en verimli yüksek protein 
•değerli? haşhaş küs besimin de şimid'iilk tarihe 
ikari!jni!iı3i .sanayi yennkıiilniiiı hem kalitesiz, 
İlen kanıtrıolsüz, hem de çok pahalı oluşu hay-
vanieılığım da Afyon ili için verimli olamaya-
eağını. orLıaya koymıaıkLa bilhassa,, pahalı 'üre
timi karşısında Hükümetin et fiyatlarına müda
halesi bıu sektörün de durumundu güıçjleştirmek-
'ii£iJiır. 

Afyon il ve iîçelerinin sorunn az çok birbi
rinin lajynıdıır. Bir örnek olması 'bakımından: 

I/lteıkez nüfusu 30 000 olan Bolvadin iiîioeıırjiz 
tatkik edüldiğiıiide -eaki ve köklü bir şehir ol-
maT.na ragunıen hiç ısanayi ile ilgili bür Ikuru-
öiuı§ yofktıır. Şimdiye kadar Devlet eli uzanma-
nııçitar. 18 . 12 . 1971 gün ve 9/147 sayılı bir 
sonu •önergesi ile Bolvadin 'de işsizliği öınuearjeik 
gıayeaiiyjla hamm'addesi (mevcut tilffcilk veya lif 
•saıaayii kurulması hatta bu ilçenân kalkmma-
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sı için ne düşünüldüğünü Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sordum. Yazılı olarak; verilen cevap 
çok üzücü ve düşündürücüdür. Bu ilçede issiz
lik güttükçe artmış 'ekonomik sıkıntı dayanıl
maz hail almıştır. Haşhaş ekimlinin yasak olu
şu Üçüncü Beş Yıllık Planının ele alındığı şu 
sıralarda Afyon İÜ ilçeleriyle birlikte ele alı
nıp hangi yönlerde yatırım yapılacağı bilhas
sa 'Sanayi yatınmlarimn bu bölgede düşünül
mesi ilimiz ve Türkiye için verimli olacaktır. 

Halkın biran evvel ekonomik £eralhlığa ka
vuşması işsizıler ordusunun bir kısmına olsun 
iş verebilmek halikımızın emeğini değerlendir
mekle mümkündür. 

Yulkardalki hususların tetkik ve tesbiti ile 
tedbHeırlinin acele alınabilmesi için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince ıbir Meclis Araştır
ması açılmalına arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
'Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Gündeme girecek, sırası geldi
ğinde gTörüşiüleceJatir. 

11. —• Türk hasım ve mensuplarının sorunla
rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
(10/81) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci maddesi bak-
(kında daha önce alınmış olan bir erteleıme ka
rarı var. Çalışıma yılının sonuna gelinmiş bu
lunması nedeniyle ve ayrıca Millet Meclisinde 
bir başka grupun kurulmuş lOİması itibariyle, 
oranlarda bir değişiklik olması iktiza ediyor. 
Bütün kojmisyonlar için, bu yeni tespit edilen 
oran hususu henüz işleme konmuş, Genel Ku
ruldan karar alınmış değildir. Bu nedenle Ko
misyon teşkili hususundaki seçim ertelenmiş 
bulunmaktadır! 

12. — Sivas Milletvekili 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 
Meclis araştırması yapılmasına dair Önergesi 
(10/21) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu önergemle Meclisimüzin dikkatini ve gay

retini, büyük ve gerçek bir yurt ödevine tevcih 

etmek istiyorum. Biade korunmaya muhtaç ço
cuklar, malûller ve yaşlılar konusu, yararsız ve 
biçimsel siyasî gürültülerin arasında kaybolmuş, 
unutulmuş ve geri planlara itilmiş nice temel 
miiillî sorunumuzdan biridir. Vaktiyle, sosyal 
dayanışmayı, şefkatli ve en yüce seviyede insan
cıl duygulara dünyaya öğreten biz Türkler, bu
gün yanım milyondan 'çok çocuğumuzu sokakla
ra ve köprü laitlamna terk etmişsek ve muhtaç 
malûllerimizle ve yaşlılarımızla ilgilenmiyorsak, 
bunun tarihî sorumluluğunu düşünmeli ve hele 
milletin vekilleri alarak bu sorumluluğun için
deki payımızı görmeye ve anlamaya çalışmalı
yız. 

Yurdumuzda bugün, türlü nedenlerle korun
maya muhtaç duruma düşmüş yavrularımızın 
sayısını, yaiklaşık olarak dahi biliyoruz. Bu
nun her halde yarım milyonun üstlünde bir ra
kam olduğu muhakkak. Bu dev ^görünüşlü ve 
fakat asgarî rakama karşılık, 1969 yılı rakam
larına göre : 

Millî Eğitim Balkanlığma bağlı yetiştirme 
yurtlarında, taikriben 10 000 çocuk, Çocuk Esir
geme Kurumu yuvalarında 2 458 çocuk, Sağlık-
ve ıSosyal Yardım Bakanlığına bağılı çocuk yu
valarında 1 893 çocuk, koruyucu 'aile yanımda 
16 çocuk olmak üzere, yaklaşık ıolarak ve en 
iyimser bir görüşle 15 €00 çocuk korunmakta ve 
bakılmaktadır. Bunun ne kadar hazin bir rakam 
olduğu gayet açıktır. Bu konudaki mevzuatımız 
da, son derece yetersiz, dağınık ve köhne bürok
rasimizin pek tipik "bir1 modelidir. Çocukları ko
ruma ödevi şu çok yetersiz haliyle dahi, çeşitli 
devlet kuruluşları 'arasında dağıtılmıştır, asgarî 
bir koordinasyondan * yoksundur ve en garibi, 
bütün bu işlerin finansmanı, bir ölçüde mahallî 
idarelerimize yüklenmiştir. O mahalli idareleri
miz ki, bizzat kendileri korunmaya muhtaç du
rumdadırlar. Korunmaya muhtaç malûllerimiz 
ve yaşlılaınımız ise, böylesine asgarî bir ilgiden 
bile mahrumdurlar. Meseleyi hemen, hatta her 
işten öncelikle ele almaya, bu büyük ödevi bü
tünüyle yerine getirecek tedibirleri tespit ve 
tünüyle yerine getirecek tedbirleri tespite ve 
her tlürlü millî fedakârlık kapılarınü açmaya 
mecburuz. Bu, tarihimizin emridir, inısaınlhğımı-
zın gereğidir ve AnayasamıziiH buyruğudur. Bü
tün bunlardan başka ve ayrıca bu konuda, 1948 
insan Hakları Beyannamesinin, 1954 Cenevre 
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Beyannamesinin ve 1959 ifcarihli Birleşmiş Millet -
krAssanıble Kararanın yükümlülükleri altında 
bulunduğumuzu da hatırlamalıyız. Bu nedenler
le, !koruoi(mia|ya muhtaç ç/ocuklar, mlalüller ve yaş
lılar konusunda, geır'çekleri ve ĝ eor/aMi tedbirleri 
tespit için bir Meclis araştırması açılmasını say-
giyüa iarz ve teklif ediyoıruım. 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
!Sivas Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal da, 
18 . '5 . 1972 taırilhli, Başkanlığa verilmiş bir 
önerge ile» ayna önergeyi İJimmladığına ve ka
tıldığımı ifade etaıiışlerdir. 

dnssige sahiplerinden siz söz istiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Ekrem Kangal. 

EKREM KANGAL (Sivas) — İSayın Başkan, 
Y'üce Meclisin sayın üyeleri; 

'Sivas MÜlletvtekili, değerlii aırfeadaışıım Sayın 
Kemal Balaoğlu ile birlikte, korunmaya muh-
tog çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda 
gerçekleri ve alımması gerekli tedbirleri tespit 
etımelk için Anayasanın 88 nci malddesii uyarın
ca bdır1 Meclis Araştırması yapılmjasımı istemüş 
bulunuyoruz. 

Yüce Heyetinizce konuya gerek! «nemin ve
rileceği ve* arastana önergemize iltifat edile
ceği inancayle sıözlerime başlamak işitiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu önerganıizle Mec
lisimizin dikkatini ve gayretini, ıbıüyük ve ger
çek Ibir yurtt ödevine çevirmek işitiyoruz, ülke
mizde korunmaya muhtaç çocuklar, malûller ve 
ya§Mar konusu, yararsız ve fbiçilmısel siyasî gü-
lültülerin aırasınjda 'kaybolmuş, unutulmuş ve ge
ri planlara itüimiiş nice temel millî sommlaın-
mıızdan birislid'ir. Vaktiyle, sosyal dayanışma
yı, şef!ka;tili ve en yüce seviyede insancıl duy
guları dünyaya öğreten biz Türkler, bugün on-
bijnleroe çocuğumuzu sokaklara ve köprü aZİSla-
rına terketmişssk ve onuhtaç nüzullerimizle, 
yaşlılarımızla ^ilenmiyorsak, bunun tarihî so
rumluluğunu düşünmeli, ve hele miuleıtin vekil
ler!! olaralk bu sorumluluğun içinıdelri payumıza 
görmeye ve anlamaya çahşmiaîıyız. ! 

önce, konunun, kısa 'bir tarihçesini bilgile- I 
rinize ısuıımlaik istiyorum. ülkemizde, diğer islâm 
ülkelerimde de görüldüğü gibi sosyal yandım, 
asırlarca, islâmiyetlin sosyal adalet ilkesine da
yalı din emirlerinde ifaldesini bulmuştur. Os
manlı İmparatorluğu . devrimde vakıf latf şek-

hnd© ortaya çıkmıştır. Endüstri devrlinıinin orta
ya getirdiği ekonomik ve toplumM göiişıme 
karşısında bu vakıflar ihtiyaca eevap vermek-
'tleonı uzak kalnuıştar. Bunun sonucunda devlet, 
millî ve mahallî seviyede sosyal hürmetleri baş-
latımaştır. Korunmaya mulhtaç çocuklarla iliglü 
ilik aıdraı ise, MÜthait Paşanın, Tuna Valisi iken 
bu bölgede aştığı ıslahhanelerle atıüknıştır. Ba
ha sonra devlet itirafımdan Maarif Nezareıfcij bün
yesinde Dârütey tamlar (.öksüz yuıriKîm) (kurul
muştur. Birinci Dlünya Savaşman sonuma doğru 
bunların sayıları araştırılmış ve Dıârlüleytam-
]Ja(r Müdüriyellti Umumiyesi Inırulmulştur. Bu 
kurul'uşlaınn malî finansımanı için de Evlâdı Şü
heda 'adlı yeni ıhiır vergi konulmuştur. Bu kuru
luş 1926 tarih ve 931 sayılı Kanunla kaldırıl-
mışıtar. 

Meidsnî Kamun daşında, (korunmıaya muhtaç 
çocuklarla ilgili özel ibir kanun çatoanjılıması ihti
yacı. ilk kez, (Sağlık ve Sosyal Yaddım Bakan
lığınca hissedilmdiştiiir. Bu amaçla 5387 sayılı 
kanun tasarısı hazırlanmış, tasarı kanunlaşır
ken 0 - 6 yaş arası çocuklarım ıbafkıma Sıağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına, 7 - 8 yaş arası çl-
çukîjürın bakımı ve yetiştirilmesi ise Millî Eği-
Üim Baikanlığına görev olariajk verflmi^tir. An-
oaik, hizmetin bir bütünlük arz etmesi (karşı
sında sorunu çJcaümJemek 'amıaclyle yeni bir 
tasarı hazııiiaiîitmjş vle ^5 .5 .1967 tarihinde 0972 
sa^yıh, Konwwnaya Muhtaç Çoeuklaır hakton'da 
Kanun ıçüîimiıştır. Hizmet, ilerde kurulan Ko-
runm'aya, Mühıt,aç Çocüklaıra Koruım'a Binliğine 
dâvredilmişltiir. 

Kimlerdir bu korunmaya muhtaç çoeuklar 
vs nitelikleri nedir?.. Ö972 sayıh Kanunun 1 nöi 
maddesi bu taitelMeırı şöyle ta'ni'mîamiaktıadı^: 

Ha'kîıaırında malhkemelerce karar verilmiş 
olup, baden, Blah vo alhılâ'k gelişaneleri tehlike
de olan şoeiîikîar. 

6972 sayıh Kanunun 1 nci ımaiddesinde nite
liklerini belirttiğimiz bu çocuklarımız kümler-
d'i;r, 'dem|]|td:m. Şiımıdi, izninizle sayalım ve bu 
•kooıuıdıa hafızalanimızı bir defa daha tazeleye-
İLm:. 

Ana ve babasız çocuklar, 'ana ve haftası bel
li olmayan çocuklar, ana ve Ibajbasi tarafından 
tarficeıdilem çocuklar, ana ve ıbahaısı. tarafından 
'ihmal edilip fuhşa, dilenciliğe, ıa|koliü veya 
uyuşturucu maddeler kullanmaya veya tehli-
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keli yollama sürüldenmıeye . terke'diteGi çocuk-
lar... Hal'en bu çocuklardan 12 332 si 59 il'ioniz-
cte (liiiEivcuıt 87 yeftiştîmmıe yurdumda 'eğMımsk-
'teıdiiır. Ancak, 2 1^4'ü tas ve 11 243'ii de erkek ol
mak üzere 13 367 çocuk da yıllardan beri gına 
bekülemiektıedir. (Bu rakam, resmî formalifceisri 
biten çocuklara aittik. Gerçek rakam ise 100 bi
nin üaerinıdetâir. 

TÜTki'yê mCıZ'de yerleşen güzel ve anlamlı de-
yimlar1 vardır. Öımeğin: «Ağaç yaş iken eğilir1» 
gibi. Şimdi bıı çocuklar ancak muayyen bir 
yaşta 'eğitifliacsk ve topluma faydalı birer in
şa^ olarak yetişitıiırilecektir. Aksii halde eğitil-
(meilleri mümkün olmayacak, çağlar geçecek ve 
cemiyetin başına, çeşitli .sahalarda belâ olan yüz
ler, binler ve onbünjler türeyeeektir. Konu. son 
'derece lönemli ve o ölçüde ûe hassastır, 

Sayın milletvlekilleri, kalkman Türkiye'ıde, 
planlı dönıame giren Türkiye'de ve hele siyasile
rin, <da|ha dioğru bir deyimle icranın başında 
buiîunamilıarın yurt sorunlarının ihaJOİ konusım-
da her gün konuştuğu ve söz düellosu ettiği 
Türkiye'de 13 367 çocuk kalderiyle başîbaşa bı
rakılmıştır. Hatta kesin rakaman yüzbinin üze
rinde olduğunu söyitoıiştim biraz önce. Bu ço
cukların, keınldi öz çocuklarımız gjb1:, eUeriiîdeaı 
tutmak, bağrımıza basmak ve .onların beride ce
miyete, bu güzel yurda yararh birer insan olma
larımı sağlamak medburiyetdnd&yiz. 

Her* çocuğun, ilköğretim çağma gelininden 
reşit oluncaya kadar asgarî 12 yıl yurtlarda 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, sıra
da bekleyenlere hür türlü. sıara gelneımeikiJa ve 
sayıları çığ gibi büyümektedir. Sırada frekleyen-
leddem korunmaya alınan, mıetseiE 1971 malî 
yılı başında, % 0,37 gibi cüz'i bir artış göste-
rirkeaı, sırada bekleyenlerin artısı % 10,08 ol
muştur. MM Eğitim Bakanlığı 'bütçesine ye
terli miktarda ödenek konm'am&sı bir tarafa, 
kanunun açık hükmüne rağmen 'özel idareler 
% 3,7, belediyeler de % 53,3 onjanınldaki ödene
ği verememişleridir. Mevzuat yetersizliği işin 
finansmanını bir ölçüde mahallî idarelıere yük-
lûmişıtir. Cümlenlin malumudur ki, o mahallî 
idareülearimiz bizzat kendileri korunmaya muh
taçtır. 

[Belediyelerin bütçeleınlaıe koymakla yü
kümlü olduklara ödeneğin anjcak yıl içerisCn-
tîe % 60'ı tahsil edilebilmiştin-, örneğin 1966 

- 1970 yılları arasında belediyelerin bütçeü'eri-
ai3 topliam olarak 63 078 730 lira konmuıştur. Bu 
paramın 38 750 299 libası tahsil 'edilebilmiştir, 
4 328 431 iirası ise tahsil «dileım>eımiş1ir. Bu he
saba göre taihsil edi3!emeiyen paranın yiiadıasi 
38,6'dır. 

özel idareler için de aynı dömemde 19 446 913 
lira ö&esısk aynlımaştır. Talbsilât beleıdiy elere gö
re yüksek olmuştur. Tahsil odilemeyen mik
tar % 3,7 de kalmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı 1971 jyılı prog-
î^mı icıla pî&naımeı 433 sıra numarasındakli 'tod-
birlende aynıen §öyle denmektedir: 

«Korunmaya muhtaç çocuklar konusunda, 
sırada bekleyen çocukların ye^tiralme, yurt 
ve yuvalarına alınmalarını sağlamak amacı ile 
Sasyaüi Hizmetler Kanunur \ çıkıncaya kadar Mil
lî Eğitim, ISağlık ve ıSosyal Yardım bakanlık
larının oaıli harcamaları şartlanma göre yeni-
•den düzenlenecektir.» Plianmın bu kesin hükmü 
karşılısında nleler yajpıldi, yeberinıce bilemiyo
ruz. 'Sayın Bakan da burada olmadığına gö
re, yetkili olarak kim açıklayacak, onu da bile
miyoruz. 

Benlim bül'diğim kadarı ile Adi/yaman, Anka
ra - îvedik, Denizli, Gümüşane, Hatay, Maraş, 
ferdin, Muğla, Nevşehir, Sakaırya, Edirne, Si
nop ve iSaf'ranbolu yetiştirme yurtlacrknın ya-
pıımı veya geiigtirilmeısii ilerleaniş veya bit
mişi bir. Ancak, Millî Eğjtim Bakanlığı bütçe
sinin iOİgili bölümlerine konu&an 2ı5 milyon Türk 
lirası asla bu hizmetlere yetmemekbedir. Hele fi
yatların çığ gibi 'büyüdüğü bir dönemde bu mik
tardaki ödenek bir anlam taşımamaktadır. Yurt
lara yeni çocuk alınmasını bırakalım, mev
cutların beslenmesi ve barındırıüması 'dahi yü-
relkler acısı bir manzara arz ^etmektedir. İçiniz
de bu yıaım'an görenler asla ınülbalâğa etme
diğimi daha iyi anlayacaklaklardıır. 

1972 yılı bütıçasi Bütçe Plan Komisyonun
da görüşüldüğünde yaptığımız 'hür 'teklif Ko
misyonun değer! üyeltolnin yardıım ve lanlayış-
ları ile karş;ilanmiı|tı. Mevcut ödeneği bir miîc-
tar arti'-rTnak imkânını bulabilmiştik, 'ama yi-
na de yeterli 'değildir; konuya kö'kMi bir çözüm 
getiomemektediır. 

Sayın milletvekilleri, korunmaya muhtaç 
malÜHieriimiz ve yaşhlarımız ise böylesine bir il
giden bile mahrumdurlar. Bugün yurdıurnuzdaki 
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çözümlenmesi gereken sosyal sorunlardan bi
risi de sakatlıktır. Bu sorunun ejöziümlenımesi 
ülkenin genel kültür ve sıağlık kültürü sevi
yesiyle, ekonomik durumu ile, endüstrileşme ve 
şehirleşmeyle ve sosyaS yapışa ile yakından 
ilgilidir. 

Türkiye'deki sakatların sayasının kesin 
olarak bilinmemesine rağmen 1 milyon civarın
da oldukları tabiinin edilmektedir. 5 yılda bir 
yapilian sayım gerçekçi olamamaktadır. Bu
nunla beraber, Türkiye'nin son yıllarda sosyal 
yapısında meydana gelen hızlı değişikti kar
şısında bu konuya kısmen de olsa eğilmek im
kânı bulunabilmiştir. 

Yaşlılar ıkonusuna gelince; bu danada da da
ha hizmetin başlangıcında olduğumuzu söyle
mek maclburiyeıtindeyim. Bütün dünyada yaş
lıların genel nüfusa orana süratle arıtmakta
dır. özellikle uygar memleketlerde bu onan % 
12 ilâ % 13 civarındadır. Vasatli insıan ömrü ise 
70 yaşa ulaşmıştır. Memleketimizde 1965 ista
tistiklerine göre, 60 yaşından yukarı olanların 
sayısı 2 106 730'dur. Bunun genel nüfusa oranı 
isia % 7'dir. 65 yaşın üstünde 1 242 5!25 İkisi bu
lunmaktadır ve bunun da genel nüfusa oranı 
% 3,5'tir. Buna mukabil Sağlık ve Sosyal Yar-
dıım Bakanlığınca yaşlılar üıçin açılmış olan ikü 
huzur ve dinlenme yurdunda 175, tekrarlıyorum, 
175 kişi barındırılmaktadır. Belediyeler ve der
neklerin açmış oldukları müesseselerde bakı
lan yaışlılarla bebaber bu rakam iancak 2 500'e 
Ulaşabilmiştir. Zannederim ,bu iki rakam değer
li arkadaşlarıma bu konunun önemi hakkın
da bir fikir verse gerek. 

Değerli tarkadaşlarım, çağımızda refah dev
leti (kavramanın (benimsenmesüıyle sosyal hiz
metler devletin sorumluluğu altına girmiştir. 
Gerçek anlamı ile kalkınma, biribirini tamam
layan ekonomik ve sosyal konularda denge 
sağlandığı müddetçe ımümkün oHmaktadır. 
Çünkü, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme 
yalnız biribirini tamamlayan süreçler olma
yıp, kalkınma surecinin birbiriyle ilgili par
çalardır. Devletin, sorumluluğu altında olan 
sosyal hizmetlerim düzeni bir bilçjiımde iele alın
ması ve kalkınma hedeflerine uygun olması ge-
rekmektedlir. Bunun için belli bir politikanın 
uylgulanmasa icabeder. Böylle bir politikanın ge
nel ojerçevesi demolkra'tik iükelerün anayasala

rında: belirgin hal almış tır. Nitekim bizde de 
1961 Anayasasının sosyal hizmetleri bütün ruh 
ve ananası ile kavradığı görülmektedir, Anaya
samızda öngörülen sosyal hizmetlerle ilgili ge
nel amaçlar Anayasanın başlangıç bölümünde, 
ayrıca madde 10, madde 35, madde 42, 43 va 
madde 49'da bütün açıklığı ile ortaya konmuş
tur. 

Netice itibariyle değerli arkadaşlarını, me-
sieleyi hemen, haltta her işten öncelikle ele alma
ya, bu büyük ödevi bütiünüyle yerinle getire
cek tedbürleırü tespite ve her türlü millî fedakâr
lık kapılarını açmaya mecburuz. Bu, tarihimi
zin emridir. Bu, iinsanlığımızm gereğidir. Bu, 
Anayasamızın buyruğudur. Bütün bunlardan 
başka ve ayrıca, bu konuda 1948 İnsan Halkları 
Beyannamesinin, 1954 Cenevre Beyannamesi
nin v© 1959 tarihli Birleşmiş Milletler Asamb
le kararının yükümlülükleri altında bulundu
ğumuzu da hatırlamalıyız. 

İBütün bu nedenlerle, korunmaya muhtaç 
çocuklar, mialüller ve yaşlılar 'konusunda ger
çekleri ve gerekli tedbirleri tespit ötmek içiln 
bir 'Meclis araştırmasını saıygı ile arz ve teklif 
ediyoruz, Yüce Heyetinizce müspte oy verile
ceği inancuyle derin saygılar sunarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar), 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — ıSlayın Başkan, değerli mlllleit'vekilleri; 
'Sayın Palaoğlu ve 'Sayın Kangal'ın vermiş ol
dukları Meclis Araştırması önergesi üzerin
de uzun boylu durmayacağım. Çünkü, tespit et
tikleri hususlar yerindedir. Mesele, hakikaten 
memleketimiz için önemli bir meseledir. Bu
nun ağırlığı düşünülerek zaman zaman kanun
lar çıkarılmıştır, ama kifayet etmediği görül
müş ve meselenin üzerine daha geniş çaplı 
varabilmek için yeni bir tasarı hazırlanmıştır. 
Malumlarınızdır, tasarı yakın bir zamanda Par
lamentoya intükal etmiştir. Sosyal Hizmetler 
kanun tasarısıdır iadı. Haitta bir de teklif var
dır bu tasarıya muvazi olarak. Bu tasarı ka
nunlaşırsa o zaman cümlemizin malûmu olan, 
hakikaten gelişmesinde, geliştirilmesinde lü
zum bulunan bu hizmetleri daha derli toplu ve 
disiplin altonda yürütme imkânlarını bulaca
ğız. 
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Bu tasarı burada müsalkere edilirken d;3 zo. -
ten meseleler enine boyuna görüşüleccktiı*, ama 
önemli konudur. Meseleyi biz Hükümet olarak 
Yüce Meclisin takdirlerine arz ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Daha önce söz almış olan sayın 
üyelere sırası ile söz vereceğim. 

Sayın İbrahim öztürk?.. Yok. 
Sayın Hayrettin Usa!?.. Yok. 
Sayın Çetin Yılmaz?... Yok. 
Şimdi söz sırası Sayın Tufan Doğan Avşar-

gil'de. 
YUOTF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Grup adı

na söz istiyorum. 
IBAŞKAN — Gumihuriyet Halk Partisi Grupu 

adına buyurun Sayın Yağca. 
0. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 

YAĞCI (Ankara) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

ıSiıvas Milletvekili .arkadaşlarımız Sayın Pa-
laoğlu ve Sayın, Kangal'ın, korunmaya nraılı-
'fcaç eoculkiıar, maluller ve yaşlılar konulumda 
gerçekleri ve •allanması gerekli tedbirleri tes
pit edebilmek içjin vemniş .oldukları Meclis 
araştırması önergesi üzerinde Cumıhuriyot Halk 
Partisi Grubuuun görüşlerini bildiı'mek 'üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir ıhususu, konuşma
ma başlamadan evvel arz etmeyi gerekli bu-
luyoırmju. Gündam dışı bir konuşmada Hüküms-
tin ilgili üyesinin heımen görüşünü belirlemesi, 
belli etmesi teamüldendir, usuldendir, ama ve
rilmiş olan bir araştırma önergesi üzerinde grup 
görüşleri henîüz belli olmadan, grup sözcüle
rinin bu konurdaki 'düşünceleri belli olmadan -
Hükümetin gförüşünü peşinen bildirmiş olmıa-
srnı ilk defa ben görüyorum. Fakat bu görü
şün müspet olması karşısında da sevinç duyu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, iki değerli milletveki
limiz hakikaten memleketimiz iiçin çok önemli 
olan, meıın%keitimizin istikbalini ilgilendiren 
vs bugün çeşitli siyasî dalgalanmalar arasında 
önemi İdrak edilemeyen çok önemli, devlet
miş bir konuya temas etmiş bulunmaktadırlar. 

Çocuk, kamıaıazca, bir ulusun istikbali ve 
ulusun istikbaldeki işgal edeceği mevkiin un
suru ve kalkınmanın dinamizmidir. Çocuk, aile 
için olduğu, kaıdar uluslar için de iyi ve parlak 

umutların kaynağı ve simgesidir. Doğumun
dan itibaren çocuğun bedenen, ve ru'hen mü
kemmel yetişmesine, sosyal 'düzen içinde top
luma yararlı bir kişi olaralk geliştirilmesine öte
den beri önem vermiş olan devlette ve millet
ler, biügün arzu ettikleri sosyal ve elkonoml'k 
refah seviyesine ulaşmış bulunmaktadırlar. 

Yanının toplumdaki yöneticisi, üreticisi ve 
yaratıcı gücü elan çocuğun, bu vasıfları üze
rinde toplamış olarak yetiştirilebCilmealnnı aiöie-
•dıeın başlayarak toplum içinde daimî bir ba
kını ve gözetim içinde bulundurulması, oma bu 
'yokla her türlü olanakların sağlanması zaru
rî ve mecburidir. Dünyada hürriyetçi, insan
cıl duyguları bilinen Türk ulusuna, geçmiştelku 
'ur "ini ve sosyal nedenlerle gelişmekte olan bir 
ülke ve millet denilmesine rağmen, geri kal
mış bir ulus olaırlak kaldığı bir gerçektir. Her 
gc ri kaCImış ülkede olduğu gibi, memleketimiz
de de bugün milyonlarca çocuğun, malûl ve 
antihtaç yaşlıların Isiçlbir tedbir alınmadan ken
di hallerine ve aca kaderlerine ter'kedildilkleri 
bilinen bir hakikattir. Onların bu acı kaderle
rini aynı zaman ulusumuzun acı geleceğinin 
bir işaretti olarak görmekteyiz. 

Bu hakikati böylece ortaya ıkoymiaikta, ted
bir ve çarelerin bulunması 'bakımından büyük 
fayda olduğu kanısındayız. 

Dsğsrli arkadaşlarım, dünyada yapılan, ista
tistiklere güre, kıorunmıaya muhtaç çocuk sayısı, 
her ulusun ker'ummaya muhtaç olmayan çocuk 
sayısının % 15 ilâ % 181 oranını tutmaktadır. Bu 
oran aslında memleketimizde daha fazla ol
mak gerekir. Mömliöketimizde korunmaya muh
taç ıçoıculklar, (malûller ve muhtaç yaşlılar ko
nusunda bugüne kadar esaslı bir inceleme ve 
etüt yapılmladığı için miktarları hakkında ke
sin tur bilgiye sahip değiliz. 

1970 yılı analizleri yapılmadığı için 1965 
yılı analizlerine göre, Millî Eğitim Bıakanlığı-
mn iştigal konusu içine giren 7 üâ 18 yaşları 
arasında Türkiye'de 9 872 286 çocuğun bulun
duğu bildiaiilimekte'dir. Asgarî bir lıesapHia, bu 
rakamın % 151 korunmaya imuh'uaıç kabul edil
diği tEİtodirds 'karşımıza 1 480 842 gübi mvmzam 
bir rakam çıkmaktadır. 

Tüîlkiysmizde nüfusumuzun yılda ortalama 
binde üç nispetinde arttığı kabul edilecek olur
sa, bugün memleketimizde konmamaya muhtaç 
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durumda olan gocuk ©ayısının 1 750 000 civa
rımda yükseldiğimin kabul edilmesi bir gerçek
tir*. 

Yüce Meclisin dikkatime arz etmek isterim 
ki, bu miktar sadece Milllî Eğitim Bakanlığı
nım iştigal konusu içine giren 7 ilâ 18 yaş ara
sındaki korunimaıya ımuhtaç çocukların sayısı
dır. Bu arîada bakım yurtlarında yetiştirilme
leri ve bakılmaları gereken ve iştigal konusu 
itibariyle Sağlık ve ıSosyal Yaddım Bakanlığınım 
görevleri cümlesinden bulunan, 0 - 6 yaşlan 
arasındaki çocukların sayısı, her hlalıde bu ver
diğimiz rakam'dan aşağı olmasa gerekir. 

Değerli (arkadaşlarım, 1949 yılında meriye
te ğiaımiş olan 5387 siayılı Kanun, bu ödevi doğ
rudan, 'doğruya Devlete tahmil etmiştir. 7 se
nelik bir uygulamadan sonra adı geiçem kanu
nu ilga eden 6972 sayılı Kanun bu görevi, her 
ilde kurulmuş olan Korunmaya Muhtaç Çocuk
ları Koruma (Birliklerine tevdi etmiş olup, bu 
birliklere her 'türlü yardım ile de 'Millî Eğitim 
Bakanlığı ve iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
larımı mükellef tutmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Heyetinizin za
manımı almamıaik içim ayrı ayın okuyacak de
ğilim. 1961 Anayasası, değerli 'arkadaşım Kan
gal'ım da işaret etmiş olduğu gibi, korummaya 
ımulhıtaç çocuklar konusunda, daha doğrusu Dev
letin sosyal görevi konusunda gerekli hükümle
ri getirmiş bulunmaktadır. Anayasamızın 2, 10, 
35, 48, 50 ve 54 noü maddeleri bu konuda Dev
lete me gibi görevler yüklediğimi hüküm altoma 
almaış, göstermiş bulunuyor. 

Buma rağmen Türkiye'deki durum nedir? 
Bugün 'memleketimizde, 6972 sayılı Kamunun, 4 
ve 5 mel mladdeleri ve 1580 sayılı Belediye Ka-
mumumum 130 iliâ 148 mci maddelerime müsteni
den her ilde ımüstakilen veya miüştereiken ku
rulmuş korunmıaiya muhtaç çocukları koruma 
birlikleri, bu büyük davamın halli içim kemdi 
güçleri nispetinde çalışmaya devam etmekte
dirler. Amoak me hikmettir bilinmez, bugüne 
kadar komuya gereken ehemmiyetin verilme
miş olmlası sonucu, Genel bütçedem her 'yıl ay-
fnlam ödemeklerim çok az oluşu yanımda bele
diye ve ötzel idarelerin kendi bütçelerimdem 
kamum hıükümlleıii gereğince ayılmaları ve öde
meleri gereken paraları verememiş olmaları 
ve esıasem memleketimizde özel idamelerimizin 

ve belediyelerimizim kemdi ihtiyaçlarımı dahi 
karşılayacak durumda bulummamaları nedeni 
ile bu birlikler gayet kıt malî imkânlar ve da
ha doğrusu imkânsızlıklar içimde çalışmakta
dırlar. 

Bugüne kadar 59 ilimizde 08'i erkek, 9'u kız 
çocuklar için, 10 tanesi de karma olmak üzeâ e 
87 yetiştirime yurdu açılmış bulunmaktadır. Bu 
miktarım, bu rakamım 90'a çıktığımı (bilâhare 
tespit etmiş bulumuyoruz. 

IBulabildiğimiz ve tespit edebildiğimiz ra
kamlara göre, 1970 yılı içimde korumam çocuk 
sayısı 12 332'ye yükseltilebilmiş, buma mukabil 
korunmaya mulhtaç kararımı mahkemeden al
dıkları ve sıraya girdikleri halde sıra bekle
mekte olan çocuk sayıları da 13 367'yi bulmuş
tur. Tabiaitııyle hu arz ettiğim rakamlar, mah
kemeden karar almış olan, çocuklarım sayısı
dır. Aslımda korunmaya muhtaç olup da ımah-
kemeden kanar almak içim başvuracak kimsesi 
oîmayan ve bu yola gitmeyen; kemdi kaderine, 
köprü altındaki hayatıma terkedilmiş, oku
ma - yazma imkânından, eğitim imkâmlanmdam 
mahrum, bir ısıamat öğrenme gücümden, ve imkâ-
mımdam mahrum, medenî gelişme ve sosyal ge-
lişımesi için asgarî gıda imkânlarımdan mahrum 
milyonlarca çocuk, Devletin uzamacak yardım 
elini beklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar Tür-
kiyemizde bu birlikler tarafından yetiştirilmek 
suretiyle iş ve sanat alanına sevkedilebilmiş 
çocuk sayısı 8 100 civarındadır. Bu rakamın 
gösterdiği gerçek şudur ki; bugüne kadar bu 
(birlikler kendilerinden bekleneni malî imkân
sızlıklar ve kendilerine gösterilen ilginin az
lığı sebebiyle verememiş bulunmaktadırlar. 
Milyonlarca çocuk korunmaya muhtaç durum
da ikem, bu tarihe kadar 8 000 civarımda ço
cuğum yetiştirilip iş hayatıma sevkedilebilmiş 
olması acı bir gerçektir. 

Bu büyük komünün halli, bu arada yaşlı, 
malûl vatandaşlarımızın da insanca yaşama dü
zeyine ulaştınlabilmelsi içim 31 . 3 . 1970 ta
rihinde, Sayın Devlet Bakanımızın buradan ba
his buyurdukları Sosyal Hizmetler Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Kanunu, Başbakanlıkça 
Meclisimize intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 
Bu tasarının Meclisimizce biran evvel ele alı
nıp çıkarılması da bu meselenin hallime küs
mem yardımcı olacaktır. Ancak, kanımca bu ko-
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nu bir kanun konusu ıbir mevzuat konusu da ol
maktan öteye, bir değer verme, işin önemini 
anlama konusudur. Hepimizin bildiği bir haki
kat vardır ki, mükemmel kanunlar, konuya 
ehemmiyetle eğilinmeıme ve gerekli önemin ve
rilmemesi sonucunda istenilen hedefe ulaşama
maktadır. Bugün halen mer'i bulunan 6972 sa
yılı Kanunun da yetersiz bir kanun olduğunu 
iddia etmelk mümkün değildir. Bu kanunun, 
bu konuyu halledebilecek ve halletme yolunda 
gösterdiği imkânların hiçbir zaman üzerine eği-
luıımemiş ve geçmiş hükümetler bu konuya 
gerekli önemi vermemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiyeimdzde ne 
kadar korunmaya muhtaç muhtelif yaşlarda 
çocuk bulunduğunun ve bunlardan ne kadarı
nın hangi imânlarla ve hangi tedbirleri almma-
sıyle cemiyete yararlı insanlar olarak yetişti-
rilebileceği ve yine memleketimizde muhtaç, 
malûl ve yaşlı vatandaş sayısının ne olduğunu 
ve bunların muhtaç durumdan kurtarılabüme-
leri ve hatta çalışabilecek olanlarının güçleri 
oranında verilecek işlerde çaktırılmalarının 
mümkün olup olmadığının tespiti ve tüm bu 
konuda alınması gerekli tedbirlerin neler oldu
ğunun açıkça anlaşılması için, bu Meclis Araş
tırmasının yapılmasına zaruret olduğu kanısın
dayız. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da bu vesile 
ile ifade etmek isterim ki, sakat ve malûl va
tandaşlar için % 2, % 3 oranında işyerlerinde 
işçi alınması hakkındaki kanun da bugün ge
rekli şekilde yürümemektedir. Bildiğimi arz et
mek isterim; sırf Ankara'da bu tarzda 1 000'in 
üstünde, 1 500 civarında sıra bekleyen sakat, 
genç vatandaş iş için beklemektedir. 

Şu hale göre, % 2 oranı, % 3 oranı, hatta 
hatta % 5 oranı dahi malûl vatandaşlar için bu 
davanın halline ve onların dertlerine çare bu
lacak bir nispet olmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan O. H. P. 
Grubu olarak önergeye müspet, olumlu oy kul
lanacağımızı arz eder, Yüce Heyetinizi C. H. P. 
Grubu adına saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Nuri 
Eroğan? 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Bir sonra Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yalnız, kendileri de olsa şu 
hususu hatırlatacaktım: Daha evvel Genel Ku
rulun almış olduğu karara göre, saat 17,00'ye 
kadar araştırmaları görüşeceğiz. Bir iki da-
kikalılk zaman kalmış durumda. Bitiremedikleri 
takdirde, konuşmasını yarım bırakmak durumu 
hâsıl olacak. Onu öğrenmek isteyecektim. Saat 
17,00'den 19,00'a kadar da sorulara münhasır 
bir çalışma yapacağız. Gruplar vasıtasıyle gel
miş. olan önerge gereğince Genel Kurulun kabul 
ettiği hal tarzı çalışma planı budur. 

Bir şey mi diyecektiniz Sayın Kangal? 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş

kan, sözlü soru sahiplerinin ekseriyeti ve ba
kanlar burada yoklar. Acaba * Genel Kurulun 
kararı ile, daha evvel alınmış olan karan değiş
tirip, vermiş olduğumuz önergenin müzakeresi
ne devam edilemez mi? 

TARIM IBAİKANI ÎLYAS KARAÖZ (C. 
Senatosu Muğla Üyesi) — Ben buradayım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sorular için buradasınız, evet. 
Sayın Eroğan bilâhare konuşacak öyle mi 

efendim? Şimdi, söz sırası Sayın Avşargil'de. 
Yalnız, iki dakika zaman kaldı. Biraz evvel 
ifade ettiğim sebeple araştırma konusundaki 
çalışmaya devam etmemiz, daha evvelki tatbi
katımızı. 

EKREM KANGAL (Sivas) — O zaman ben 
geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cerhedici nitelikte olur Sayın 
Kangal. Çünkü bu karar, bu çalışma programı
nı bize getiren teklif, grupların teklifi idi. 
Grupların teklifini, burada bulunan sayın üye
lerin teklifi ile tadil etmek yolu, iyi bir usul 
olmaz. 

Bu itibarla araştırmalara ait müzakereleri 
burada kesiyorum. 

Şimdi sorularla ilgili çalışmalarımıza baş
lıyoruz. 

VI - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz

mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı? 
Yok. 

Soru sahibi? Yok. Soru ertelenmiştir. 
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2. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz- I 
mir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/31) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı? Bura
dalar. 

Sayın Talât Orhon? Yoklar. 
Soru sahibi ikinci kez bulunmadıkları ci

hetle soru düşmüştür. 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçaym meydana getirdiği taşkınlara dair I 
Enerji ve Tabiî Kanaklar Bakanından sözlü so- I 
rusu (6/32) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yoklar.. 
Sayın Talât Orhon? Yoklar. 
ISorunun, görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

(BAŞKAN — Sayın Bakan? Yoklar. 
Sayın Talât Orhon? Yoklar. 
ISorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

5. — Afyon Karâhisar Milletvekili Hamdi I 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin I 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair I 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından söz- I 
lü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yoklar.. 
iSayın Hamdi Hamamcıoğlü? Yoklar. 
(Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı? Yoklar. 
Sayın Hilmi işgüzar? Yoklar. 
ISorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
7. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-

laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı? Yoklar. 
Sayın Musitafa Kemal Palaoğlu? Yoklar. 
ISorunun görüşülmesi ertelenaniştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı? Burada
lar. 

Bakanlar Kurulu sırasından yalnız Sayın 
Tarım Bakanının burada olduklarını mügaha-
de ediyoruz. Kendi bakanlıklarıyla ilgili soru
ları okumakla iktifa edeceğim. 

Sayın Turgut Topaloğlu? Yoklar. 
)Şoru sahibi bulunmadığından sözlü sorunun 

görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

Açık oylamada oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırınız. 
Tarım Bakanlığı ile ilgili başka soru yok, 

diğer bakanlıklarla ilgili sorular için de ilgili 
bakanlar yok. Onun için açık oy sonuçlarını 
ilân edip birleşimi kapatacağım. 

istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına 232 sayın üye katılmış; 229 kabul, 1 ret, 
2 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağ
landığından tasarı kanunlaşmıştır. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretH cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına 232 sayın üye katılmış; 228 kabul, 2 
ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk 
sağlandığından kanun tasarısı kanunlaşmıştır. 

Biraz evvel beyan ettiğim üzere, bugünkü 
çalışma programımızın son bölümü sözlü soru
larla ilgili olup, sorularla ilgili Sayın bakan
ların bulunmaması nedeniyle bugünkü prog
ramda bulunan çalışmalarımızı ikmal etmiş bu
lunuyoruz. 

Bu nedenle 13 Ekim 1972 Cuma günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,10 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

j , — tçel Milletvekili Celâl Kargılının, hu
bubat fiyatlarının ilânına ve tespitine dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Naim 
Talû'nun yazılı cevabı (7/173) 

28 Nisan 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara
flından yazılı olarak cevaplandıolımasını saygı
larımda arz ederim. 

îçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Yurdumuzun Güney Bölgesinde ekilen hu
bubat mahsulü iklim icabı erken yetişmekte
dir. 

Hububat fiyatlarının geç ilân «dilmesi bu 
bölge müstahsilini zor durumda bırakmakta, vei 
üreticiler binbir müşkülâtla ve müsait olmayan 
şartlar içerisinde elde ettikleıri mahsullerimi te
fecilere ucuz fiyatlarla kaptırmak mecburiyetinL-
de kalmaktadırlar. 

Üreticinin 80 kuruş üzerinden elinden çı
karttığı hububatı, 120 kuruş üzerinden ekim 
mevsimi satınaldığı bir gerçektir. Bugünkü fi
yat artışları ve jet hızıyle yükselen hayat paha
lılığı karşısında, buğday fiyatlarının 80 kuruş 
gibi düşük bir fiyat üzerinden satışı Türk köy
lüsünü ıçok müşkül şartlar içerisinde burakmak-
tadır. 

Bu nedenlerle hububat fiyatlarının erken 
ve şartlara uygun bir şekilde yeniden gözdem 
geçirerek tespit edilmesinde Türk köylüsünün 
sayısız yararları bulunacağı kanaatindeyim. Ve 
buğday fiyatlarının kilosu 100 kuruş üzerinden, 
tespit edilmesinin hakkaniyete uyacağı ve bu 
suretle köylünün buğday satışında sömürülme-
sinin önleneceği kanaatindeyim. Bu nedenlerle; 

1. Hükümet olarak buğday fiyatlarının ki
losunun 100 kuruş üzerinden tespit edilmesini 
düşünmekte' misiniz? 

2. Hükümet olarak Mayıs ayı başlarında 
hububat fiyatlarının Klanını düşünmekte misi
niz? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 23 6 . 1972 

Teşkilâtlandırma' Genel 
Müdürlüğü 

Dosya No. : XII. 

Millet Meclisi! Başkanlığına 
Hububat fiyatlannnı tespit ve ilânına dair 

İçe! Milletvekili Celâl Kargılı tarafından Sayın 
Başbakanca yöneltilen ve bu defa Başbakan adı
na Bakanlığımızca cevaplandırılması Başba
kanlığa 6 . 6 . 1972 tarihli ve 77-66/5774 sayılı 
yazısı ile tensip buyurulan, 28 . 4 . 1970 ta
rihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Malumları olduğu üzere, 1970/71 ahım 
devresinde uygulanacak hububat fiyatı ve 'şart
ları 17 . 5 . 1970 tarihli 7/628 sayılı Kararna-
ms ile tespit edilmiş ve 20 . 5 . 1970 tarihli 
13498 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış bu
lunmaktadır. 

Bahse konu Kararname İ . 6 . 1970 tari
hinde yürürlüğe girmiştir. Anılan tarihten ev
vel eski fiyat ve şartlarla Toprak Mahsulleri. 
Ofisine satılmış olan 1970/1971 mahsulünden 
satıcı lehine doğacak farkların ilgililere ödene
ceği soruya cevaben sureti ekli 29 . 5 . 1970 
tarihli ve 6/11315 sayılı yazımızla Başbakanlı
ğa bildirilmişti. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakaım 

N. Talû 

2. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Japonya'da açılan EXPO - 70 Fuarına 
gönderilen Devlet görevlilerine dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Naim Ta
lû'nun yazılı cevabı (7/314) 

Millet Meclisi Yüksek! Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen hususların Başbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. 17 . 9 . 1970 

.Saygılarımla 
Ankara1 Milletvekili 
Osman Soğııkpmar 

Ülkemizin ekonlomik durumunun bozukluğu, 
dış ticaret demgeımiiızin sürekli olarak açık ver
mekte olduğu, döviz sağlayabilmek için vatan-
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dallarımızın en verimli çağlarında dış tümce
lerde çalışmalarımdan fayda umulduğu ve ni
hayet, bütün bu olumsuz nedenler yüzünden, 
yurttaşlarımızın aslında bozuk olan ekonomik 
durumlarını daha da sıkıntılı bir hale sokaca
ğında kuşku olmayan son devalüasyon uygula
maları karşısında, çok büyük ölçüde dövize ih
tiyacımız bulunduğu bilinen bir gerçektir. 

Bu durum karşısında, bir tek dolarlık dövi
zin bile büyük bir titizlikle ve yararlı yatırım
lar Ve ihtiyaçlar içdn harcanmasının gerekli 
bulunduğu da ortadadır. 

Ha! höyle olumca, gerekla! ya da gereksiz dış 
geziler için yapılmakta olan devlet harcama
ları üzerimde titizlik göstermek zorunlu bu-
lummıaktadır. Nitekim, Başbakanlık yayınladığı 
bir genelce ile, bu yaraya parmak basmış, bu 
ndtelükteki harcamaların daha ölçülü tutulması 
gereğine işaret etmiştir. 

Ancak, bu genelgeye rağmen uygulamanın! 
aksi yönde yapıldığı da bir gerçektir. 

örnek olarak belirteceğimiz bir konu, dev
let döviz imkânlarının anicak ekonomik bakum-
dan varlıklı ülkelere has biçimde ve hovardaca 
harcamdığımın en açık delilidir. 

Japonya'nın Osaka kentinde kurulan 
EXPO - 70 Fuarının devlet kasasından sağla
dıkları yollukla (dövizle) geziye gidenlerin sa
yısı, basında yayımlanan haberlere göre yüzleri 
aşmakta ve böylece kalkınma içim şiddetle yok
luğunu duyduğumuz dövizler, turistik geziler 
uğruna İsraf edilmektedir. 

Bu sorumsuz ve pervasız tutum ve davranış 
karşısında, aşağıdaki sorularımın, kamuoyuna 
açManmasmda yarar gömmekteyim. 

1. Japonya'nın Osaka şehrimde açılan! 
EXPO - 70 fuarıma açıldığı tarihten bu yama, 
devlet bütçesinden ödemen yolluk ile gönderi
len devlet görevlileri kaç kişidir ve toplam ola
rak 'ödenen döviz tutarı nedir? (Gidenlerim ayrı 
ayrı isimleri ve aldıkları yolluk tutarları (belir
tilerek)' 

2. Bu uygulama, Başbakanlığım dış geziler
de titiz davramılmasıma ilişkin geneOjgesimde be-
ürtîleıı ölçülere uygun mudur? 

3. — Başibakanlik tarafımdan verilen emir
le uygulama arasımda çelişki varsa, bunum gide
rilmesi için ne düşünülmektedir ve emre aykırı! 
davranışların failleri hakkımda me gibi bir işlem 
yapılmıştır veya yapılması düşünülmektedir. 

T. C 
Ticaret Bakanlığı 10 .7 . 1972 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
Dosya No: 3 512.11, 8880 

Konu : Osaka da tertiple
nen EXPO-70 Fuarı Hk. 

Millet Meclisi. Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa gönderilen 11 .11 . 1970 

tarih ve 7/314 - 2392/16860 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın, 

Japonya'da açjlan EXPO - 70 Fuarına gönderi
len Devlet memurlarına ilişkin olarak Başbaka
na yönelttiği 17 . 9 . 1970 tarihli, yazılı soru 
önergesi, Başbakanlık tarafından 6 . 6 . 1972 ta
rih V3 77 - 11/5775 sayılı yazı ile Bakanlığı-
imza intikal ettirilmiş ve Bakanlığımızca ince
lenmişti.1 

Malumları olduğu veçhile, «EXPO - 70» 
Uluslararası Sergiye iştirakimiz 14 . 2 . 1969 ta
rih ve 6/11362 sayılı Kararname hükmü gereğin
ce olmuştur. Buna ilişik kararda «ticarî bir fu
ar ölçüsünün üstünde, ülkelerin tarih, kültür, 
ilim. ve sanat gibi her sahada medeniyet ve in
sanlığa katkılarının temsilini de içine alan ve 
anateması - insanlık için ilerleme ve ahenk için
de yaşama - şeklinde ifade edilen bu sergide, 
Türk pavyonunun yurdumuzu ve milletimizi 
bütün değerleri ile tanıtabilecek bir nitelikte 
olmasını temin bakımından, gerekli imkânları 
araştırmak ve hazırlıkları yapmak üzere Devlet 
Bakam Seyfi öztürk'ün başkanlığında, Baş
bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar
lığı ile Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındır
lık, Ticaret, Sanayi ve Turizm ve Tanıtma ba
kanlıkları, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği temsilcilerinden bir Ko
misyon kurulması» öngörülmüştür. 

Bilâhare gerekli hazırlıkları yapmak üzere 
Dışişleri Bakanlığında Bakanlıklararası bir Sek-
reterya kurulmuş, Sergi Genel Komiseri olarak 
Büyükelçi Daniş Tunalıgil görevlendirilmiştir. 

EXPO - 70 Sergisi ile ilgili çalışmalar Sergi 
Genel Komiseri başkanlığında Sckreterya tara
fından yürütülmüştür. 

Sergi devammca görevlendirilenler için ya
pılan ödemeler bir liste halinde ekte takdim 

I kılınmıştır. 
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Tetkikinden de anlaşılacağı üzere başta Ge
nel Komiser olarak Dışişleri Bakanlığından 3, 
bH Komiser Yardımcısı, biri Pavyon Müdürü 
olarak Bakanlığımızdan 2, Bayındırlık Bakan
lığından 4, Sanayi Bakanlığı, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı ve diğer müesseselerden 9 kişi 
muhtelif tarihlerde Osaka'ya gitmişlerdir. Ayrı
ca 125 kişilik bir folklor ekibi katılmış, memle
ketimizi Japonlara tanıtmak gayesiyle de 7 Ja
pon Gazetecisine uçak bileti temin edilmiştir. 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünden 1 kişi de 
Fuarla ilgili filmlerin yapımı için Paris'e gön-
rilmiştir. 

Bütün görevlilerin yolluk ve vasıta ücreti 
yekûnu 695 844 lirası döviz karşılığı olmak üze
re ceman 2 869 783 TL. ödenmiş bulunmak
tadır, Bunun dışında, fuar inşaat v. s. masraf

l ı . 10 . 1972 0 : 1 

lan ile jüri masrafları için 1969 ve 1970 yılı 
bütçelerinden yapılan harcamalar da ekli listede 
belirtilmiştir. 

Yüksek malumları olduğu üzere EXPO - 70 
Fuarı 15 Mart 1970 tarihinde başlayarak 14 Ey
lül 1970 tarihine kadar altı ay sürmüş, o sene
nin en büyük ticarî ve kültürel hareketlerinden 
biri ve hatta birincisi olmuştur. Buraya dünya
nın her tarafından ticaret ve sanat temsilcileri 
ile büyük kadroda folklor ekipleri gönderilmiş
tir. Memleketimiz de fevkalâde özellik arz eden 
bu Fuara gereken ilgiyi göstererek başarı sağ
lamıştır. 

Kifayeti bilgilerine arz ederim. 

Ticaret Bakam 
Naim Talû 
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Adı soyadı 
Döviz olarak TL. TL. masraf 

Yevmiye Temsil Vasıta üc. Yekûn 

1 — Danış Tunalıgil 
(Genel Komiser, 5 seyahati için) 

2 — Fahir Bekdik 
(Sergi Komiser Yd.) 

3 — Neriman Birce 
(Bayındırlık B. 2 seyahati için) 

4 — Ünal Denıiraslan 
(Bayındırlık B. 2 seyahati için) 

5 — Erol Tosunoğlu 
(Bayındırlık B. 2 seyahati için) 

6 — Hamit Şerbetçioğlu 
(Bayındırlık B. 2 seyahati için) 

7 — Alâeddin Gülen 
(Dışişleri B. 2 seyahati için) 

8 — Ali Ragıp Buluç 
(Osaka Türk Pavyonu müellifi 2 seyahat) 

9 — Nevit ilden 
(Pavyon Müdürü 2 seyahati için) 

10 — Bülent özün 
(Basın Yayın Filim için Paris'e) 

11 — Orhan Peker 
(Proje mimarı) 

12 — Münir Ebciüoğlu 
(Turizm ve Tanıtma B.) 

13 _ Orhan Türel 
(Dışişleri Bakanlığı) 

14 — Mehmet Gölhan 
(Sanayi Dairesi Baş.) 

15 — Zeki özyar 
(Sümerbank Gn. Md.) 

39 817 9 002 125 015 173 834 

27 857 16 881 44 738 

12 688 

33 647 

19 965 

14 688 

4 800 

26 340 

63 505 

3 295 

12 000 

21 600 

21 600 

2 880 

2 880 

16 

17 

18 
19 

— Refet Sezgin 
ve eşi (Devlet B.) 

— Sabiha Tansuğ 
ve eşi (Koleksiyoncu) 

— (125 kişilik folklor ekibi) 
— (Memleketimizi Japonlara 

Nakli 

Yekûn 

yekûn 

tanıtmak için 
7 Japon gazetecinin uçak bileti.) 

307 562 

307 562 

21 732 

15.300 
342 248 

34 204 

33 865 

34 385 

34 842 

11 148 

35 050 

33 410 

3 272 

16 838 

16 881 

16 881 

24 415 

24 415 

46 892 

67 512 

54 350 

49 530 

15 942 

61 390 

96 915 

6 567 

28 838 

38 481 

38 481 

27 295 

27 295 

9 002 461 496 778 060 

9 002 461 496 778 060 

49 458 71 190 

37 838 53 138 
1 508 577 1 850 825 

116 570 116 570 

Umumî yekûn 686 842 9 002 2 173 939 2 869 783 
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Otsaika EXPO - 70 Dünya sergisinde yolluk ve 
yevmiyelerden gayri yapılan masraflar 

A) Bütçenin 16 - 380 maddesinden yapılan harcamalar : 
a) Fuar inşaatı v. s. masrafları 
b) Jüri masrafları 

1969 yılı 1970 yılı 
Bütçesi - TL. Bütçesi - TL. Yekûn 

a) 3.057.259,81 1.810.527,13 + 
b) 130.000,00 

3.187.259,81 1.810.527,13 4.997.786,94 

Verilen avans 
İade edilen kısım 

+ 2.047.884,79 
237.357,66 

1.810.527,13 

3. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Cumhuriyetten bugüne kadar dış memleketler
den alınan yardımlara ve ödeme şekillerine dair 
soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Mali
ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/327) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Başbakan ve Ma

liye Bakanı tarafından yazılı cevaplandırılması
na aracı olmanızı saygıyle rica ederim. 

9 . 10 . 1970 
Maraş Milletvekili 

ibrahim Öztürk 

Soru : 

1. — Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar 
yabancı devletlerden alman borç miktarının 
dolar ve Türk Lirası olarak toplam miktarı ne
dir? Bu borçların yabancı devlet, tarih, miktar, 
cins, faiz, müddet, ödeme şekli olarak durumu 
nasıldır? Ayrı ayrı izahı. 

2. — Bu defa Bulgaristan'dan alınacağı bil
dirilen kredinin miktarı ve mahiyeti nedir? 
Türk Devletî, bundan 50 yıl önceki bdr eyale
tinden borç alacak kadar büyük bir ihtiyacın 
içine mi düşmüştür? 

T. O. 
Malye Bakanlığı 12 . 7 . 1972 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadî 

İşbirliği Teşkilâtı 
Muntazam Borçlar ve 

Taahhütler (Saymanlık Md. 
Sayı : 57150-4/C-275/32969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün Cum

huriyetten bugüne kadar dış memleketlerden 
alman yardımlara ve ödeme şekillerine dair ya
zılı soru önergesine verilen cevap ve ekinden 
bir nüsha ilişikte takdim olunmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Malye Bakanı 
Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti sebebiy

le Tutanak Dergisinde yayımlanamadığından, as
lı dosyasına konulmuş olup, bir sureti de soru 
sahibine verilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
nun 10-11 Kasım tarihlerinde yapacağı boy
kota dair soru önergesi ve Başbakan adına Ti
caret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
(7/361) 
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Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım özeke 

Hükümetin şoför ve taşıt sahibi üzerinde
ki alâkasızlığı ve Millet Meclisinden çıkan ka
nunların tatbik edilmeyişi, kantar tatbikatının 
uygulanmayışı, yedek parça sıkıntısının halle-
dilmeyişi, esnaf sigortasının çıkarılmayışı, kas-
ko ve trafik sigortalarının ihtiyaca cevap ver-
ımeyî i, taşıt alım vergisinin Meclisten çıktığı 
şekliyle tatbik edilmeyişi, trafik harçları ve ce
zalarının şoför esnafına yüklediği külfetin ağır
lığı, kamyon, otobüs, akaryakıt, lâstik ve sair 
yedek parçalara yapılan zamlar ve ayrıca Mec
lis gündeminde Hükümet teklifi olarak bulu
nan (Belediye Gelirleri Kanununun şoför ve ta
şıt sahibi esnafına yüklediği büyük külfetler ne
deniyle Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe
derasyonu 500 000 üyesi ve 400 derneğinin işti
rakiyle yurt çapında 10 - 11 Kasım 1970 gün
leri boykot kararı almıştır. 

Boykot günlerine pek az bir zaman kalma
sına rağmen Hükümetin yurt sathında ekono
mik buhrana, maddî ve manevî huzursuzluğa 
yol açacak böyle ciddî bir meseleye hâlâ kayıt
sız kalmasının sebepleri nelerdir?. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 6 . 11 . 1970 

iç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 4 (212.2/5) 

Dernekler 

13 . 6 . 1072 
Konu : Yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 5 . 12 . 1970 tarih ve 7/361-2550/18869 
sayılı yadları. 

îstanıbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, yu
karda tarih ve sayısı kayıtlı yazılarında söz 
konusu edilen yazılı soru önergeleri incelenmiş 
ve değinilen hususların Bakanlığımla ilgili 
olanları hakkında, aşağıdaki açıklamaların ya
pılması uygun görülmüştür. 

1. Motorlu kara nakil vasıtalarına ait ye
dek parçalar, liberasyon listelerinde yer aldı
ğından, yürürlükteki ithalât rejimine göre, it
halâtçı hüviyetini haiz olanların bu mallan is
tedikleri miktarda getirebilmeleri mümkün bu
lunmaktadır. Yedek parça fiyatlarının çok yük
sek oluşunun ve piyasada bulunmayışının ne
deninin, montaj sanayicilerinin kendi sahaları
na ithalât ağırlığı vermeleri değil, sürüm ya
vaşlığının bir sonucu olarak ithalâtçıların eski 
model araç parçalarını getirmemeleri, olduğu 
kanısına varılmaktadır. 

2. Esnafın ölüm, maluliyet ve yaşlılık sigor
talarının bundan böyle yapılmasına olanak sağ
lamak amacıyle, 1479 sayılı BAĞ-KUR Ka
nunu çıkartılmış ve yürürlüğe konularak, es
naf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuş ve faaliye
te geçmiş bulunmaktadır. 

3. — Karayolları taşıt araçlarının kasko si
gortalarının sahipleri tarafından, sigorta şirket
lerine herhangi bir güçlükle karşılaşmaksızm 
yaptırılabilmesmi mümkün kılmak için, yeni 
«Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortala
rı Tarife ve Talimatı» çıkartılmış olup, yürürlü
ğe konulmuştur. Trafik malî mesuliyet sigorta
larında öngörülen teminat limitelerinin bugün 
artık katiyetle yetersiz olması nedeniyle, yeni 
bir tarife hazırlanmış ve Sözü edilen limitlerin 
artırılması konusuyle birlikte mezkûr tarife, 
hakkındaki çalışmalar son safhasına getirilmiş
tir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

ti. — Aydan Milletvekili Kemal Ziya Öztürk' 
ün, 1318 samlı Kanunun tatbikatına dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/375) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

. 1318 sayılı Kanunun tatbikatı iîe ilgili ve Sa
yın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması isteğini havi soru önergesi ilişikte tak
dim ediyorum, 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Aydın Milletvekili 
Kemal Ziya öztürk 
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1318 sayılı Finansman Kanununun, Gayrimen
kul Kıymet 'artışı Vergisine taallûk eden madde
lerinin tatbikatı ile ilgili olarak Maliye Bakan
lığınca hazırlanan ve teşkilâta tamim olunan 3 
sayılı genelgede «Müteahhide tevdi ettiği arsası 
karşılığı daire edinen kimselerin de Gayrimenkul 
Kıymet Artışa V^gisine tafti olacağı» belirtıilmiş 
ve bu yolda işlem yapılması istenmiştir. 

Genelgede bu konuda verilen örnekte de : 
«Bir kimse arsasının 3/5 payını vermek su

retiyle karşılığında inşa edilen dairelerden iki 
katını kendi adına bağımsız bölüm olarak tapu
ya tescil ettirirse, arsasının iktisup maliyeti 100 
bin lira, beher katın rayiç bedeli 150 bin lira 
olsa ortaya çıkacak 200 bin lirahk değer farkı
nın kanundaki tenziller ve diğer hususlarla ilgili 
hükümler de nazara alınarak vergilendirilmesi 
gerekecektir.» denmektedir. 

Kanaatimizce 1318 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesinden çıkarılan mana vo bu uygulama 
tarzı, kanunun gayesine ve açıklık taşıyan hü
kümlerine aykiTi bulunmaktadır. Bu madde
nin, arsası karşılığında daire alan kimselere de 
bu suretle teşmili âdeta kanun maddesinin bir 
bakanlıkça tefsiri suretiyle kapsamının geniş
letilmesi, her ne pahasına olursa olsun Hazineye 
gelir sağlanması, bir başka deyimle kanunsuz 
vergi konması gibi Anayasanın ve hukuk devle
ti anlayışının temel prensiplerini zedeleyen bir 
tasarruf mahiyetini taşımaktadır. 

Bu tatbikatın kaynağını teşkil eden kanun 
maddesi (1318 S. K. 33 ncü maddesi) «Arazi, ar
sa veya bunların üzerindeki binaların ivazlı veya 
ivazsız... devir ve temlikinden ve bunların kar
şılıklı tranmpa edilmesinden doğan değer fark
larını» vergiye tabi tutmuştur. Bu sarih ifade
den anlaşılacağı üzere, gayri menkul değer ar
tışının vergi mükellefiyetine konu teşkil etmesi 
halini vazıı kanun, ivazlı devir, temlik, ivazsız 
devir temlik ve karşılıklı tranmpa olmak üzere 
malikin üç çeş;t tasarruf şekline bağlamış bulun
maktadır. Medenî Kanunun ve Borçlar Kanu
nunun ilgili maddeleri tetkik edildiğinde, arsa 
karşılığı daire edinen kişilerin bu tasarrufları
nın kanun maddesinin tayin ve tespit ettiği üç 
çeşit tasarruf şekillerinden hiçbirisine uymadığı, 
bunun nev'i şahsına münhasır son yılların yarat
tığı mesken buhranı karşısında ve genellikle ar
sası üzerinde tek katlı bir eve sahip ve fakat 
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bu gayri menkulünü değerlendirme gücüne sahip 
bulunmayan orta sınıf vatandaşların ihtiyar etti
ği bir tasarruf şekli olduğu görülür. Yukarıda 
da belirtildiği gibi ivazlı veya ivazsız bir devri 
temlik olmayan bu tasarruf şekli, kanunda «iki 
aynın yekdiğeriyle değiştirilmesi» şeklinde ta-* 
rif ve tespit edilen gayri menkul trampasına uy
mayan bir akit şeklidir. Borçlar Kanununun il
gili maddelerindeki tariflerin ışığında 1318 sayı
lı Kanunun 33 ncü maddesinin tayin ettiği mü
kellefiyet şartlarından çıkan bu hukukî netice
nin yanısıra, vergileme şümulüne alınan bu ta
sarruf şeklinin malik yönünden gayri menkulün 
mülkiyet değerini artırıcı bir neticeyi tevlidet-
mediği de aşikâr bulunmaktadır. Bu tarz tasar
ruf ile malikin akit tarihi itibariyle maliki bu
lunduğu gayri menkulünün mülkiyet değerinde 
değil olsa olsa gelir değerinde bir artış sağladı
ğından söz edilebilir. 

Gayri menkulün mülkiyet değerinde bir ar
tışın vaki oldnğu iddiasını izah hiçbir suretle 
mümkün görülmemektedir. Bu hususu bugünkü 
piyasa rayiçlerine uygun bir örnekle şöylece an
latmak mümkün olabilecektir. 

Arsa değeri 400 bin ve üzerindeki 100 - 150 
bin lira değerindeki tek katlı bir evle ceman 
500 - 550 bin lira kıymetinde bulunan ve imar 
müsaadesine göre üzerine sekiz daire inşa edile
bilecek olan bir gayri menkulü, maliki ancak 
bilisi zemin kat olmak üzere üç daire karşılığın
da müteahhide verebilmektedir. Bu tasarrufun 
sonunda malikin sahibolacağı üç dairenin rayiç 
bedellere göre kıymeti en çok 450 - 500 bin lira 
civarında olacak ve neticede bu akitten malik 
sahip bulunduğu mülkiyet değerinden kârlı de
ğil, her halde bir miktar zararlı çıkmış olacaktır. 
Malikin bu zarara rağmen böyle bir tasarrufa 
rıza göstermiş olması hali de ancak, yukarıda da 
belirtildiği gibi, günümüzün şartları icabı mül
künden daha fazla irat sağlama ihtiyaç ve ar
zusu ile kabili izah olacaktır. Bahse konu ta
sarruf için verilebilecek örnek ancak bu olabi-
İL*. Maliye Bakanlığının genelgesinde verilen 
örnek hem yanlış ve hem de kabul edilen değer
ler itibanyle aldatıcıdır. Malikin arsasının be
delini iktisap tarihi itibanyle faraza 10 sene ön
ceki değerine göre 100 bin lira olarak kabul ede
ceksiniz ve fakat malike verilen daire bedelleri
ni hesap ederken bu daire paylarına düşen aynı 
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arsa parçasının bedelini bugünkü rayiçten he-
sabederek her daireye 150 bin lira değer takdir 
edeceksiniz. Malikin yıkılan evinin değerini de 
hiç hesaba katmaksızın yok farz edeceksiniz ve 
sonunda da bu tek taraflı hesap ile malik lehine 
gayri menkul mülkiyet değerinde artış olduğunu 
iddia ederek bu uydurma farkı vergiye tabi tu
tacaksınız. Bu tutumun izah edilir, kabul edi
lir tarafını bulmak mümkün değildir. 

Nihayet bu vergileme bir başka yönden de 
vergi adaletine, vatandaşların vergi kanunları 
karşısındaki eşitliği prensibine de aykırı bulun
maktadır. iki gayri menkul sahibi vatandaş dü
şününüz, ikisi de birbirine bitişik ayni evsafta 
bahçeli birer eve sahiptirler. Bunlardan birisi 
iktisaden güçlü olduğundan evin yıkarak arsa
sı üzerine sekiz daireli bir apartman inşa ettir
miştir. İktisaden güçlü olmayan orta sınıf va
tandaş ise sahip bulunduğu mülldyetin yarısın
dan fazlasını terk ederek müteahhitle anlaşmış 
ve ancak üç daireye sahip olabilmiştir. Şimdi siz 
güya bu kanuna ve 3 numaralı genelgeye daya
narak ancak üç daireye sahip olabilen vatandaş
tan gayri mer.kul değer artış Vergisi isteyecek 
ve alacaksınız. Ve fakat bitişikteki iktisaden 
güçlü 3 daire yerine tüm arsa ile 8 daireye sa-
hibolan vatandaştan bu vergiyi almayacaksınız, 
alamayacaksınız. 

Yukarıda izah edilen sebep ve gerekçeler 
karşısında 1318 S. K. mm 33 ncü maddesinin 
Maliye Bakanlığınca vaki olan uygulaması Ana
yasaya, kanuna ve hukuk Devleti anlayışına ana-
prensiplerine aykırı bulunmaktadır. Ekonomik 
ve sosyal hayatımızdaki menfî tesirleri bir yana 
vatandaşı kanunsuz vergi yükü altında tutan 
bu tatbikata ne sebep ve saiklerle gidilmiş ol
duğunun, Hükümetin bası olarak bu tatbikatın 
tasvibedilmekte olup olmadığının ve vatandaşla
rı kaza mercikrinden uğraştırmadan bu hatalı 
tatbikattan vazgeçilip vazgeçilmeyeceğinin Sa
yın Başbakan tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını talep ve rica ederim. 

T. 0. 
Maliye Bakanlığı 28 . 8 . 1972 

Ankara 
Gel : 2413040 80/46859 

Millet Meclisi Başkanflığma 
İlgi : 22 . 12 . 1970 £Ün ve 7/375-2591/9433 

sayıh yazınız. 

Aydın Miilet'/ekili Kemal Ziya öztürk'ün 
1318 sayılı Kanunun tatbikatına, ilişkin Başkan
lığınıza sunmuş olduğu yazılı soru önergesi tet
kik edildi. 

Soru önergesinde, 1318 sayılı Finansman Ka
nununun, Gayri Menkul Kıymet Artış Vergisine 
ilişkin maddelerinin tatbikatı ile ilgili olarak 
Bakanlığımızca hazırlanan 3 seri nolu Genel Teb
liğdeki, «Bir kimse arsasının 3/5 payını ver
mek suretiyle karşılığında, inşa edilen daireler
den iki katını kendi adına bağımsız bölüm ola
rak tescil ettirirse; arsanın iktisap maliyeti 100 
bin lira beher katın rayiç bedeli 150'şer bin li
ra olsa ortaya çıkacak 200 000 liralık değer far
kının, kanundaki tenziller ve diğer hususlarla 
ilgili hükümler de nazara alınarak, vergilendiril
mesinin gerekeceği» şeklindeki açıklamanın ve 
bu yoldaki uygulamanın Anayasaya, kanun ve 
hukuk devleti anlayışının anaprensiplerine ay
lan bulunduğu belirtilmektedir. 

Malumları olduğu üzere, 131i> sayılı Finas-
man Kanununun Gayri Menkul Kıymet Artış 
Vergisine ilişkin 33 ncü maddesiyle, Türkiye' 
deki arazi, arsa veya bunların üzerindeki bina
ların (bağımsız bölümleri dahil) ivazlı veya 
ivazsız devir vs temlikinden ve bunların karşılık
lı olarak trampa edilmesinden doğan değer fark
larının vergiye tabi olduğu hükme bağlanmış
tım. 

Bu hüküm gereğince sahibolduğu arsasını 
daire karşılığımda başkalarına devreden bir kim
seden, arsanın iktisap maliyeti üe karşılığında 
aldığı dairelerin rayiç bedelleri tutarı arasında
ki fark üzerinden gayri menkuî kıymet artışı 
Vergisi alınmasında kanuna aykırı bir husus 
bulunmamakt a dım. 

Anılan kanunun 37 nci maddesi hükmüne 
göre; 

a) Satış işleminin yapıldığı tarihteki Em
lâk. Vergisinin tarhına esas olan vergi değeri, 

b) Vergi değerinden yüksek bir iktisap de
ğeri mevcutsa bu değer, 

c) ivazlı intikallerde Emlâk Alım Vergisi 
matrahı olan değer, 

d) ivazsız intikallerde Veraset ve intikal 
Vergisi matrah değeri, 

iktisap maliyeti olarak kabul edilmektedir. 
Bu durumda, arsa sahibinin arsası için ver

miş olduğu Emlak Vergisi beyannamesinde gös-
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terdiği vergi değeri ile satış bedeli (arsası kar
şılığında edindiği dairelerin rayiç bedelleri top
lama) arasındaki f aırk üzerinden Gayrimenkul 
Kıymet Artış Vergisi ödemesi gerekmektedir. 

Kendi arsası üzerine bina yapan bir kimse 
ise bu daireleri satmadığı sürece ortada bir de
vir ve temlik söz konusu olmadığından Gayri
menkul Kıymet Artışı Vergisi ödeımesi bahis 
konusu olmayacaktır. 

Arü olunur. 
Başbakan Adına 
Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu 

6. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Türk parasının devalüe edilmesinden sonra tütün 
müstahsilinin uğradığı zarara dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Maliye Bakam Ziya Müez-
zinoğlu'nun yazılı cevabı (7/386) 

24 Kasım 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruma Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin 
yapılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Manisa Milletvekili 

Veli Bakirli 

Türk parasının devalüe edilmesi, Türk köy
lüsünün zararına ihracatçı firma ve şahısların 
yararına işlemiştir. 

500 milyon dolarlık ihracatımızın çoğunlu
ğu tarım ürünlerine dayanmaktadır. Tarım ürün
leri ihracında doların 12 liradan ihraç görmesi, 
dolaylı olarak Türk köylüsünün 1,5 milyar lira 
vergi ödemesi demektir. 

Bu bakımdan aşağıdaki iki sorumun cevap
landırılmasını rica ederim. 

1. — Geçen yıl tüccar tütün ekicisinden 33 
milyon kilo tütün almıştır. Piyasanın kapanma
sından sonra Türk parasının devalüe edilmesi 
ile tüccar en azından 100 milyon lira haksız ka
zanç sağlamıştır. Türk köylüsünün alın teri
nin ürünü olan tütün yüzünden bir Hükümet ta
sarrufu ile ortaya çıkmış bu haksız kazanç ko
nusunda ne düşünüyorsunuz? 

2. — Tarım ürünleri ihracında doların 12 ye
rine 15 liradan işlem görmesi sağlanacak mıdır? 
Bunun için kesin bir tarih verebilir misiniz? 

T. <J. 
Maliye Bakanlığı 

Milletlerarası İktisadî 16 . 6 . 1972 
İşbirliği Teşkilâtı 

ödemeler Dengesi, Para 
Fonu ve Dünya Bankası Şb. 

Sayı : 560144 - 28675 

Konu : Manisa Millet
vekili Veli Bakırlıtoın 
sualleri Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 22 . 10 . 1970 tarih 7/386 - 2619/19674 

sayılı yasılan : 

Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın 24 Ka
sım 1970 tarihli yazılı sorularına Bakanlığımca 
verilen cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine emirlerini arz ederim. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın Başba
kan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı istediği hususlarla ilgili Bakanlığımız görüşü 
aşağıdadır. 

1. — Mevcut tütün stoklarımızın eritilmesi 
ve yenilerinin yaratılmamasmı temin gayesiyle, 
tüttün ihracatımızın artırılmasının zorunluluğu 
karşısında tütünü rekabet ihraç fiyatında tut
mak için, devalüasyon tarihinde, tütün ihraç fi
yatı 12 TL. olarak tespit edilmiştir. 

Devalüasyon mahiyeti icabı anında yürürlü
ğe giren ve ekonominin yeni bir düzeyde denge
lenmesini sağlayan bir staibilizasyon tedibindir. 
Bu nedenle, devalüasyondan sonra ekonominin 
eski dengesinin envanterini yapmak devalüas
yon ile öngörülen amaçlarla bağdaşmaz. 

Bununla beraber, haksız kazançlara imkân 
verilmemesi daha ziyade devalüasyon kararında 
düşünülmesi gereken bir keyfiyettir. Nitekim, 
meselâ, tütün ihraç kurunun 12 TL. olarak tes
pit edilmesi ile tüccarın daha fazla kâr etmesi
ni önlemek gayesi hedef alınmıştır. 

Diğer taraftan, yeni ihraç kuru ile yapılan 
ihracat dolayısıyle, maliyet - satış arasındaki 
farkın derecesine göre sağlanacak kâr, daha 
yüksek düzeylerde bir gelir vergisi mükellefiye
ti tahmil etmiş olmaktır. 
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2. — Tarım ürünlerine uygulanan 12 TL. 
ihraç kurunun 18 TL. yükseltilmedi 5 Temmuz 
1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 20 Aralık 1971 
tarihinde doların değerinin 14 'TL. olarak tespit 
edilmesini müteakip aradaki fark halihazırda 
1 TL. «sına inmiş bulunmaktadır. Asıl gaye fi ek 
kur sistemine gitmektir. Sadece belli tarım 
ürünlerinin ihracına tatbik edilen 13 liralık kur 
önümüzdeki yıllarda ekonominin gereği ve mü
saadesi rjispetinds tasfiye olunarak tek bir kura 
rica edilecektir. 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Bakanlar Kurulu kararı alınmadan il imar mü
dürlüklerince şehir imarında değişiklik yapılma
sına dair soru önergesi ve Başbakan adına İmar 
ve İskân Bakanı Turgut Toker ile Bayındırlık 
Bakanı Turgut Y. Gülez'in yazılı cevapları. 
(7/125) 

Millet 'Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayın Barbakan ve Ba

yındırlık bakanlarından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mtbmsl ö^bey 

Memleketimizin hayatî güzelliği bakımından 
aşağıdaki üç mühim noktanın daima göz önün
de tutulması lâzımdın 

İl İmar müdürlüklerinds büyük bir lâubali-
lik mevcuttur. Bunun katiyetle kaldırılması 
tesir ve tazyikten uzak yalnız şeıhir güzelliği 
gözönünde tutulması ve Bakanlar Kurulu kara
rı alınmadan hiç bir değişiklik yapılmaması 
şarttır. 

Şöyle M: 
1. — Bir şehrin güzelliği o şehrin parkları

nın ve meydanlarının güzelliği ile ölçülür. Bir 
şehrin nefes alacağı akciğer mesabesinde olan 
bu güzelim meydanları belediyeye yapılan tesis
lerle ve büyük binalarla doldurularak bozul
maktadır. Nitekim izmir'in meşhur 'konak mey
danı iş Bankan binası ve diğer tesislerle doldu
rulmak ve çirkinle|tirilmek için ne mümkünse 
yapılmakta ve kaltlediîımektedir. 

2. — istanbul'un Üniversitendn Beyazıt Mey
danı kaç defa bozuldu yapıldı ve 10 milyon 
liraya yakın fuzuli masraf edildi. Güzelim ha
vuz bozularak yok edildi. Bunun suçlusu kim
dir? \ 

3. — Şelhrin anacaddelerine bakıyorsunuz 
bir yerinde dört kat bitişiğinde 8 kat onun bi
tişiğinde 10 kat nedir fou lâubalilik hepsi de ye
ni yapı, bu T>aşı bozukluk kimde bu şehrin katil
leri kimdir kim mesuldür bu ba?ı 'bozuk düzen 
inşaatta. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 30 . 1 . 1971 

Yapı ve İmar İşleri) Reisliği 
Sayı : 12-1/B-11/45 

Konu : Burdur Milletvekili Mehmet 
Özbey'in yazılı soru önergesi 

Milet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 8 . 1 . 1971 gün ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/425/2778/ 
20886 sayılı yazılarınız. 

b) Devlet Bakanlığının 15 . 1 . 1971 gün 
ve 2-01-44 sayılı < yazıları. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey tarafın
dan Başbakanlık makamına tevcih ve Bakanlı
ğımca da cevaplandırılması arzu edilmiş bulu
nan «il imar müdürlükleri tarafından ırehir imar 
planlarında yapılan tadilâtın, Bakanlar Kurulu 
kararına iktiran ettikten sonra tatbik mevkiine 
konulması» hakkındaki yazılı soru önergesi; ay
rıca Devlet Bakanbğmın ilgi (b) de işaretli ya
zısı ile de Bakanlığımıza intikal ettirilmiiş ise 
de, konu imar ve İskân Bakanlığını ilgilendirdi
ğinden; gereği! için ilgili Bakanlığa sunulmuş 
bulunmaktadır. Saygıyle arz ederim. 

Turgut Y. Gülez 
Bayındırlık Bakanı 

T, O. 
İmar ve İskân Bakanlığı 26 . 6 . 1972 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 661 

Konu : ıSayın Mehmet Özbey'in yazılı sorusu. 
ilgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi Başkanlığı 8 . 6 . 1972 gün, 
77-165/A-5894 sayılı yası. 

Burdur Milletvekili 'Sayın Mehmet Özbey'in 
Sayın Başbakajı'a yöneltilen Bakanlar Kurulu 
kararı alınmadan il imar müdürlüklerince şe
hir umarında değişiklik yapılmasına dair yazık 
soru önergesi cevabı 2 nüsha olarak Pişikte su
nulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve iskân Bakanı 
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Plan tadilleri: 
Cevap Bilindiği gibi, imar planlarında yal

nız şehıln güzelliği yönünden değil, beldenin 
zamanla değişen ihtiyaçlarına cevap verebilme 
yönünden de değişiklikler yapılmaktadır. Bu 
değişikliklerin yapılmasında il imar müdürlük
lerinin bir rolü ve yetkisi bulunmamaktadır. 

Tasdikli planlarda yapılacak değişiklikler, 
6735 sayılı imar Kanununıuın 29 ncu maddesin
de açıklandığı şekilde, Belediye Meclislerince 
alınan kararların Bakanlığımızca incelenmesiy
le sonuçlandırılmaktadır. 

Sayıları 1500'ü bulan bıelediyeleıin imar 
planlanndaki değişikliklerin Bakanlar Kurulu 
Karan ile yapılmasına imkân olmadığı gibi lü
zum da görülmemektedir. 

İzmir Konak ve istanbul Beyazıt meydanla
rının bugüne değin geçirdiği gelişmeler aşağı
da açıklanmıştır. 

izmir Konak Meydanı : 
Cevap : 1. izmir Konak meydanının tanzi

mi için 1956 yılında açılan yarışmayı Yük. Müh. 
Mim. Doğan Tekeli'nin projesi kazanmış ve bu 
proje Bakanlığımızca da tasdik edilmiştir. 

1967 yılında bu plânda şehir ihtiyaçları göz 
önüne alınarak plan tadili yoluna gidilmiştir. 

Halen yapılan uygulamalar tasdikli projesi
ne uygun şekilde yürümektedir. 

Bu tatbikatlar civarı ile birlikte ele alınmış 
bütün bir yarışma projesinin bir parçası oldu
ğundan projenin tümü hakkında bilgi sahibi ol
mayanları yanıltabilir bir karakter arz etmekte
dir. 

Beyazıt (Hürriyet) Meydanı : 
Cevap : 2. Beyazıt Meydanını trafikten 

arıtmak ve çevre trafiğine yön vermek üzere 
Prof. Högg'ün görüşüne dayanılarak, havuzu 
kütüphane tarafına alan ve meydanı yaya hal
kın hizmetine açan bir tanzim teklifi 1957 yılın
da Nafıa Vekâletince onanmıştır. 

— Bilâhare 1960 yılında, Prof, Piccinato, 
Prof. Högg ve Dr. Turgut Cansever tarafından 
ayrı ayrı hazırlanan tatbikat projeleri; Bakan
lığımız, istanbul Belediyesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve iller Ban
kası temsilcilerinin katıldığı bir kurulda ince
lenerek trafik kompleksinin çözümü, meydan 
yaşantısının sağlanması, tarihî çevrenin değer
lendirilmesi, insan ölçülerine uygun hacımlann 
oluşturulması ve uygulanabilirlik olanaklarını 
en başarılı biçimde vermesi yönünden Dr. Tur
gut Cansever'in projesi üzerinde karara varıl
mıştır. 

Bu proje daha da geliştirilerek 1964 yılında 
Bakanlığımızca onanmıştır. 

Çalışmalar tasdikli plana uygun olarak cere
yan etmektedir. 

Farklı kat yükseklikleri : 
Cevap : 3. imar planlarının hazırlanmasın

da, yapılan araştırmaların sonuçları göz önünde 
tutulmaktadır. Buna göre beldenin altyapısı, 
gelişme temayülleı i ve ilerde büyük önem taşı
yacak mevcut merkezler tespit edilerek bölgele
re çeşitli yoğunluklar verilmesi öngörülmekte
dir. Bu farklı yoğunluklar da tatbikatta belde.-
lerin çeşitli yerlerinde farklı yükseldikte bina 
yükseklikleıi tespitini gerektirmektedir. 

8. — Aydın 31illetvekili Mehmet Çelik'in, 
10 Kasım 1970 günü Ay dm* da düzenlenen Ata
türk'ü anma törenine dair soru önergesi ve Millî 
Savunma Bakanı Mehmet îzmen'in yazılı cevabı 
(7/431) -

12 . 11 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî 'Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasma 
tavassut buyurulmasmı saygılanmla rica ede
rim. 

Mehmet Çelik 
Aydın Milletvekili 

Soru : 10 Kasım 1970 Salı günü Aydm'da 
düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde, kürsüye 
çıkan Bakanlığınıza mensup bir görevli hutbe 
okumuştur. 

Atatürk'ü anma töreninde program harici 
kürsüye çıkarak hutbe okuyan ve Atatürk'ten 
söz etmeyen Bakanlığınız mensubu hakkında 
herhangi bir idarî koğuşturma açılmış mıdır? 

Eğer koğuşturma açılmış bulunuyorsa hangi 
safhadadır, açılmamışsa, sebebi nedir? 

— 233 — 



M. Meclisi B : 144 11 10 . 1972 O : 1 

T. 0. 
Millî Savunma Bakanlığı 20 . 9 . 1972 

Kanun : 44/1-71 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 16.1.1971 

gün ve Gen. Sek. Kanunlar Md. 7/431 - 2810/ 
20989 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in, Aydın 
Askerlik Daire Başkanı P. Albay Cevat ilgün 
hakkında vermiş olduğu yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet îzmen 

Millî Savunma Bakanı 

1. 10 Kasan 1970 tarihinde Aydın Askerlik 
Daire Başkanı olup aynı zamanda Aydın Lise
sinde MMı Güvenüük dersi öğretmemi bulunan 
P. Albay Cevat îlgün, anılan tarihte Aydın Li
sesinde yapılan Atatürk'ü anma gereninde 
program dışı konuşmamıiştır. 

2. P. Albay Cevat îl£ün> kürsüde hutibe 
okumadığı g£lbi yaptığı konuşmada da suç vas
fı görülmediğinden hakkında soruşturma açıl
madığı 11 nci Er Eğit. Tüm. K. A. .Savcılığınım 
28 . 4 . 1971 gün ve 5170 -1971 sayılı yazısın
dan anlaşılmıştır. 

3. P. Albay Cevat îl^ün*ün konu ile ilgili 
olarak, 2 . 2 . 1971 tarİMİ şikâyet dilekçesi ile 
ibasın yolu ile hakaret suçundan İzmir'de mün
teşir Demokrat İzmir Gazetesi yazarlarından 
Naci Danış ve Akın' Simav hakkında şikâyette 
bulunup Aydın C. Savcılığının 975/262 sıra nu
marasına kaydedildiği Aydın C. Savcılığının 
15" . 2 , 1971 gün ve 2/2649 sayılı yazısından 
anlaşılmıştır. 

9. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nİn, Türkiye Halk Bankası teşkilâtında 
yapılan yolsuzluklara dair soru önergesi ve Tica
ret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/626) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekli soru önergemin Sayın Ticaret ve Sana

yi Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica edeu 
rim. 20 . 0 . 1971 

Sakarya Milletvekili 
Barbaros Turgut Boztepe 

(Ekli soru önergesi) 
Türkiye Halk Bankası! 

1. Bahçelievler Şubesinde, 
a) özel okullardan birinde fizük öğretmen

liği yapan (ticaretle ügi'si olmayan) bir hamım 
adına kurulan bir firmaya genel müdürlükçe 
150 bin liralık kredi açıldığı halde şube mıüdü-
rüıuoe müşteriye 400, bin lira ödendiği, firma
nın istihbarat büUteninde gösterilen 3 adet ya-
rış atından başka alacak senetlerinin olmadığı 
gayri medkuliünde ipotekli ve hacizli olduğu 
halde kredinin açıldığı, 

Vekâletnamede borç senedi imzalamaya yelfc-
kisi olmamasına rağmen bankaya verilen se
netleri karısı namına kocasının vekâleten im
zalayarak karısını borçlandırdığı ve aynı sene
di asaleten imzalayarak ciranta olduğu, 

Bahsedilen senetlerin şubece gününde pro
testo edilmediği için bankanın cirantoya ve ke-
Ş'iıdedye karşı müracaat hakkını kaybettiği, bu
nun duyulimı̂ 3i üzerine gene! müdürün müşte
riden garanti derecesi meçhul üçüncü derede 
250 bin liralık ipotek ve senet aldığı ve bunla
rında gününde ödenmediği, neticede banka ala
cağının 200 bin liralık bir kısmının açıkta kal
dığı doğrumu? 

b) Şube müdürünün 19 firmaya tasdikli 
kredilerine ilâveten yetki dışı 550 bin lira tuta
rında nakit veya teminat mektubu verildiği, 

Bu mıeyanda A. P. li bir kooperatif başkanı
nın kardeşine, 75 bin liralık tasdikli kredisine 
karşılık 190 bin lira kredi verildiği, yetki dışı 
muamelelerin içinde tek imzalı krediler bulun
duğu, doğrumu? 

c) Şubenin tevdiat işlerin© ait 16.11.1968 
ile 31 . 12 . 1969 dönemini kapsayan 1/1 sayılı 
teftiş raporunun 11 nci maddesine göre bir fir
maya bakiyesinden 25 878 liraya yükselen öde
meler yapıldığı aynı raporun 12 nci maddesine 
göre birçok müşterilere alacaklı hesaplarında 
para olmadığı halde varmış gibi povizyon veril
diği ve karşılıksız para çekmeleri sağlandığı, 

Yine aynı raporun 13 ncü maddesine göre 
bir sanayi şirketinin bir başıka banka üzerine 
verdiği çek hesaba para diye kaydedildiği, ifljgili 
bankaya tahsile gönderilmediği, sonradan bu 
çek para yerine kabul edilerek karşılığında öde
meler yapıldığı, aradan zaman geçtikten sonra 
müşteri hesabına para yatınlarak açığın kapa-
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tıldığı, adı geçen rapora göre 12 . 11 . 1969 
tarihinde bu tür usulsüz, teminatsız, faizsiz öde
melerin 312,500 lira olduğu, doğrumu? 

d) Şube .müdürünün bahsedilen dönemde 
1 700 000 liralık ticarî plasmana karşılık 
'3 406 684 lira kullanarak deplasman yaptığı, 

Bütün bunlardan sonra şube müdürünün 
taltif en daha gözde bir şube olan Kızılay şube
sine tayin edildiği, doğrumu? 

2. Bursa Şubesinde, 
a) Şubece bir firmaya 350 bin liralık kredi 

açıldığı hailde 531 bin liralık kredi verildiği, 
18 tane daha paravan firma kurdurularak bun
ların adına çıkarılan 2 milyona yakın kredinin 
aynı şahsa verildiği, 

Paravan firmaların bir tanesine 50 bin lira
lık kredisine karşılık 246 666 lira kullandırıl
dığı, bu paraların hiç birisinin vadesi gelince 
ödenmediği ve arkasında bir A. P. miUetveki-
linin «olduğu, kredinin ödenmesi için taksit tak
sitte olsa ödenmesi çarelerinin arandığı, doğru
mu? 

ib) Şubenin teftişine ait 11/14 sayılı rapo
run 2 nci maddesine göre Bursa Şubesinde 
20 . 5 . 1970 akşamı itibariyle yapılan sayıma 
da paravan firmalara ait 1' 163 150 liralık se
nedin vadeleri geçtiği halde protesto edilmeden 
bekletildiği, aynı raporun 3 ncü maddesine gö
re teftiş tarihinde 3 200 000 liralık ticarî plas
mana ıkarşılık şubece 4,5 milyon lira kullanıl
dığı, 

Raporun 8 nci maddesine göre şubece başka 
18 firmaya genel müdür onayı alınmadan kredi 
kullandırıldığı, 9 ncu maddesine göre Genel 
Müdürlükçe kredi kullandırıllması uygun gö
rülmeyen 16 firmaya şubece kredi kullandırıl
dığı 11 nci maddeye göre 8 tane daha başka fir
maya da depasman yapıldığı, doğrumu? 

3. Mersin Şubesinde : 
a)ı öteki şubelere nazaran özel muameleye 

tabi tutularak fazla ticarî plasman verilerek 
plasmanın 14,5 milyona çıkarıldığı, ayrıca şube 
müdürünün 1 milyon liralık deplasman yaptığı, 
1 853 279 liranın kanunî takipte olduğu, doğ
rumu? 

b) Şube müdürünün yetki dışı birçok kre
di açtığı, bu mtyanda bir emekli astsubaya yet
kisini aşan bir muamele zamanında ödenmeyin
ce, gayri menkulünü sattığı, müşterinin işlemin 

I usulsüz olduğunu genel müdürlüğe şikâyeti üze
rine durumun anlaşıldığı, genel müdürlükçe 'es
ki tarihli yönetim kurulu kararı ile şube müdü
rüne satışa iştirak yetkisi verildiği, müdür hak
kında hiçbir işlem yapılmadığı doğru mu? 

c) Şube müdür ünce bir müşteriye, 25 bin 
liralık şahıs kefaletine karşılık 245 bin liralık 
yetki dışı kredi açıldığı, bir müşterinin 50 bin 
liralık tasdikli kredisine karşılık 113 bin lira, 
diğer bir müşterinin 50 bin liralık tasdikli kre
disine karşılık 203 bin liralık kredi açıldığı ve 
bu borçların ödenmediği doğru mu? 

i. — Antakya şubesince bir firmaya yetki 
dışı verilen 150 bin liranın tahsil edileceği ve 
bugün faizli bakiyesinin 180 bin lira olduğu 
doğıu mu? 

5. — Ordu şubesinin 2 825 000 liralık ticarî 
plasmanın 2 156 087 lirasının kanunî takipte 
olduğu doğru mu? 

6. — Kırıkhan, Diyarbakır, Ankara merkez, 
İstanbul şubelerinin de bu tür muamelelerden 
mütevellit iyi durumda olmadıkları doğru mu? 

7. — Yine bazı müdürler tarafından bazı ki
şilere verilen kredilerin vadelerinde ödenmedik
leri halde ödenmiş ve aynı miktarda yeniden 
kr.'di verilmiş gibi gösterildiği doğru mu? 

8. — iktisadî Devlet Teşekküllerinin yapa
cağı sosyal yardımlar Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında bir fonda toplanması lazımken 
1967, 1988, 1969 yıllarında Bakanın (T. Halk 
Bankası Memur ve Müstahdemleri Sağlık Yar
dımlaşma Cemiyeti) ne 6 790 000 lira yardım 
ettiği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun banka ile ilgili raporunun 7 nci maddesinde 
buna değindiği halde bu yönde 'hiç bir iışleni ya
pılmadığı doğru mu? 

9. — Aslında banka mensupları ve aileleri
nin tedavi ve ilâç masraflarını karşılamak için 
kurulan bu derneğe bankaca yapılan yardımın 
5 566 454 lirasınm dernek adına Erdek'te bir 
kampa harcandığı, bu kampta lojmanlar blok 
halinde yapıldığı halde Genel Müdür adına de
niz kıyısında İM katlı bir villanın bloklar önü
ne inşa edildiği, kamp ile ilgili hiç bir hususun 
Genel Müdürün baskısı ile Dernek Genel Kuru
lunda görüşülmeden yapıldığı sonradan değiş
tirilen Ticaret Bakanlığı temsilcisi yönetim ku
rulu üyesi tarafından kamp inşaatında yolsuz
luk olduğu iddiası üzerine İnşaat Mühendisleri 
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Odası, Mimarlar Odası ve Banka in«aaıt Müdür
lüğünce gösterilen bir bilir kişi tarafından ya
pılan incelemede müteahhide 353 445,30 liranın 
fazla ödeme yapıldığı ve bugüne kadar bir iş
lem görmediği doğru mudur? 

10. — Maliyetin yüksekliğinden kamptan 
ancak banka mensuplarının % 7 sinin istifade 
edebildiği doğru mu? 

11. — Ticaret Bakanlığı temsilcisi 27.3.1970 
tarihindeki banka genel kurul toplantısında 
Bankanın (Sağlık Yardım Sandığına ait kamp 
yolsuzluğundan ®öz edince süresinin dolduğu 
bahanesiyle gıörervinden alındığı ve yerine eski 
bir A. P. milletvekilinin getirildiği, Maliye Ba
kanlığı temsilciliğine diş doktoru eski bir A. P. 
li senatörün getirilerek 440 sayılı Kanunun 
8 nci ve 10 ncu maddelerinin Mâl edildiği, bir 
genel müdür muavininin kardeşinin bankaya 
avukat, onun hanımının da Genel Müdürün sek
reteri, yeğeni ve yeğeninin kocasının da banka
da çalıştığı, baldızının da bankada doktor oldu
ğu doğru mudur? 

12. — Banka Dış Münasebetler Müdürlüğü
nün 1969 yılında adının Düş Krediler Müdürlü
ğü olarak değiştirildiği ve Teftiş Heyeti Baş
kanlığına bağlandığı, bu hususun Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun 1969 yılı rapo
runda icra ile denetimin bir elde toplanması ba
kımından sakıncalı görüldüğü, bu konuda ra
por doğrultusunda bugüne kadar bir işlem ya
pılmadığı doğru mu? 

13. — Teftiş Heyeti Başkanının aslında baş
müfettiş olup başkanlığa vekâlet ettiği, böylece 
365 ıgün Ankara'da oturup başmüfettiş yevmi
yesi aldığı, bu imkânlara karşılık tavizkâr dav
randığı iddiası doğru mu? 

14. ı— Yukardaki maddelere de adı geçen şu
belerin toplam plasmanlarının ne kadarının ti
carî muamelelere ve ne kadarının bankanın ku
ruluş gayesi olan küçük esnaf ve sanatkâra ve
rildiğinin açıklanması? 

T. O 
Ticaret Bakanlığı 20 . 7 . 1972 

10585 
içticaret Genel 

Müdürlüğü 
Dosya No. : 4 (140.2) 
Banka ve Kredi 

Konu : Sakarya Milletvekili Barba
ros Turgut Boztepe'nin yazılı soru 
önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30 . 11 . 1971 tarih ve 4/18752 sayılı 

yazımız. 
T. Halk Bankası teşkilâtında yapılan yol

suzluklara dair Sakarya Milletvekili Barbaros 
Turgut Boztepe tarafından verilen 28 . 6.1971 
tarihli yazılı soru önergesinde sorulan husus
lar Banka Genel Müdürlüğünden bilgi alın
mak ve ayrıca adı geçen Bankada yapılan tef
tiş sırasında diğer konular meyanmda Bakan
lığımız müfettişlerine tahkik ettirilmek sure
tiyle incelenmiştir. 

iSöz konusu önergede belirtilen hususlar 
hakkında varılan sonuçlardan, Banka ve müş
terileri yönünden sır mahiyetinde olan ve 
7129 sayılı Bankalar Kanununun 74 ncü mad
desine göre açıklanması mümkün bulunmayan 
konuların dışında, aşağıdaki bilgilerin veril
mesi mümkün görülmüştür. 

Yapılan incelemeler sonunda; 
a) Ankara Bahçelievler, Bursa, Mers:ja, 

Antakya, Ordu, Kırıkhan, Diyarbakır, An
kara Merkez ve istanbul şubelerindeki işlem
lerden mevzuata aykırı olarak yapılmış olan-, 
lann ıslâhı hususunda gerekli tedbirlerin alın
dığı, yolsuz işlemlere başvurdukları tespit 
edilen idareciler hakkında mevzuatları gere
ğince işlem yapılmakta olduğu, 

b) Mensuplarının tedavi masraflarını kar
şılamaya yardım olmak üzere Banka personeli 
tarafından kurulmuş Derneğe yapılan yardım
ların 7395 sayılı Kanun kapsamına gircpı yar
dım mahiyetinde bulunmadığı, 
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c) Erdek'teki kamp inşaatında yolsuz
luk olduğu iddiasının Banka mensupları dı
şında teknik bir heyete incelettirildiği, (mü
teahhide fazla ödeme yapıldığı anlaşıldığın
dan müteahhit aleyhine dava açıldığı, 

d) Genel Müdür yardımcılarından birinin 
yakınlarına Bankanın çeşitli hizmetlerinde 
görev verilmiş olmasında söz konusu ilgilinin 
her hangi bir rolü ve etkisinin bulunmadığı, 

e) Yüksek Denetleme Kurulunun 1969 
yılı raporundaki temennisine uygun olarak Dış 
Münasebetler Müdürlüğü ile Teftiş Kurulu 
Başkanlıklarının ayrı kimselerin sorumlulu
ğuna verildiği, 

Tespit edilmiş, işlemlerinin mevzuata uy
gunluğunun sağlanmasını teminen Bankaya 
gerekli tebligat yapılmış ve uyanlar da bulu
nulmuştur. 

Bankanın Yönetim Kurulundaki Bakanlığı
mız temsilcisi yerine kanuni süresini doldur
duğu için yeni bir atama yapılmıştır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

10. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
İstanbul'da bazı şahısların kaçırilış nedenleri ve 
İstanbul emniyetinin lakayt davranışına dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat' 
m yazılı cevabı. (7/704) 

15 . 9 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, yazılı olarak, Sayın 

İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
ilginizi rica ederim, Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Orhan Birgit 

«Hakan Duman, Mete Has ve Talip Ak-
soy adındaki yurttaşların kaçırılışlarında, em
niyet kuvvetlerine haber vermeden gizli ör
güte fidyeleri teslim etmekten sanık Dr. Ve-
cihi Denüral ile arkadaşının İstanbul 2 numa
ralı Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanmaları 
sırasında tanık olarak dinltnen Turan Çağ
ların «fidyenin Etiler Çarşı Durağında teslim 
edileceğini, para fidyecilerin eBne geçmeden 
45 dakika önce emniyete haber verdim. Eğer 
tertibat alsalardı, mutlaka yakalarlardı» de

diği 14 Eylül 1971 tarihli gazetelerde yazıl
mıştır. 

Tanık Çağlar'ın bu iddiası, asayiş ve güven
liği yok eden olayları doğurma ve büyütme 
bakımından, sorumlu kimselerin davranışlarını 
tespit açısından son derecede önemlidir. Do-
layısıyle, şu hususların bilinmesinde zorun
luluk vardır : 

1. Turan Çağlar'ın ihbarım tespit eden 
sorumlu İstanbul emniyet görevlisi ya da gö
revlileri kimlerdir? 

2. — Bu ihbarı öğrenen sorumlu görevliler 
o anda hangi işlemleri yapmışlardır? 

3. Turan Çağlar'ın ihbarı, nasıl değer
lendirilmiş, 27 Mayıs 1960'tan sonra uzun 
süre İstanbul Radyo Müdürlüğü ve Devlet İs
tihbaratında önemli görevler yaptığı İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünce de bilinmesi gereken 
bu kimsenin verdiği haberden Nöbetçi Em
niyet Müdürü, Emniyet Müdürü, VaH, Em
niyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı ile İs
tanbul Savcısı hangi gün ve saatte bilgi sa
hibi edilmişlerdir? 

4. Ediimemişlerse, böylesine önemli ve 
belki de o tarihten sonraki başka benzer 
olayları, o arada İsrail Başkonsolosunun ka
çırılması ve öldürülmesi eylemini de önleye
cek bu ihbarı gerektiği şekilde değerlendir-
meyenler hakkında ne gibi idarî işlem yapıl
mıştır? Halen, bu kimselerin ihmal ya da ka
sıtla mı hareket ettikleri yolunda idarî, yada 
adlî bir kovuşturma var mıdır? 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 8 . 7 . 1972 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube. 3. B. 3. 
112648 

Konu : Ankara Milltvekili Orhan 
Birgit'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 29 . 9 . 1971 gün ve On. Sek. Ka

nunlar Md. 4383 - 33505 - 7/704 sayılı yazı. 
b) 7 . 2 . 1972 gün ve 021028 sayılı yazı

mız. 
Ankara Milletvekili Sayın Orhan Birğit'in 

| Hakan Duman, Mete Has, Talip Aksoy'un 
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kaçırılma olayları ile ilgili, Bakanlığıma yö- | 
nelttiği 15 . 9 . 1971 tarihli yazılı soru öner
gesi üzerine, konu Mülkiye müfettişine tet
kik ettirilmiştir. j 

Buna göre; 
1. Mete Has ve Talip Aksoy'un kaçırıl

ma olayını Emniyet makamlarına ilk ihbar 
edenin Turan Çağlar olmadığı, Akbank idare 
Meclisi Âzası Mütevaffa Ahmet Dallı adlı şahıs 
tarafından 5 . 4 , 1971 günü saat 18,15 raddele
rinde Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar'a tele
fonla bu olayın haber verildiği ve Kadir Has 
hakkında da tedbir istendiği tespit edilmiştir. 

Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar derhal 
Kadir Has'ın evini telefonla aramış, telefona çı
kan Turan Çağlar olayı doğrulamış, fakat 
fidyenin verilmek üzere olduğunu bildirme
miştir. 

2. Bu şekilde olaya muttali olan Emniyet 
Müdürü Muzaffer Çağlar, hemen Emniyet Mü
dür Muavini Kenan Koç, 1 noi Şube Müdürü 
ligiz Aykutlu ve 2 nci Şube Müdürü Cemil 
Gülmeni Kadir Has'ın evine göndermiştir. 

Eve giden Emniyet Mensupları saat 20,00'ye 
doğru Muhasebeci Nihat Uysal'jjn Fezal Has'a 
paranın verildiğini telefonla bildirmesi üzerine, 
kaçırılanların iadesi için fidye istendiğini 
ve bu fidyenin de ödendiğini öğrenmişlerdir. 

Birinci Şube Müdürü ligiz Aykutlu, olayı 
derhal Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar'a bil
dirmiştir. Emniyet Müdürü de hemen paranın 
verildiği yere ekip göndererek tahkikata baş
latmıştır. Para saat 18,30 raddelerinde verilmiş 
olduğu için, ekip suçlulara rastlayamamıştır. 

3. Kaçırılma' olayının öğrenilmesi üzerine 
derhal C. Savcılığı da durumdan haberdar edil
miş, Emniyet Mensuplarından biraz sonra Ka
dıköy C. Savcısı da vaka mahalline gelmiştir. 
Olay en seri vasıtalar ile İstanbul Valisine, Em
niyet Genel Müdürlüğüne ve Bakanlığıma bildi
rilmiştir. 

4. Netice olarak, olayda emniyet ilgili
lerinin hiçbir ihmal ve kusurlarına raslanma-
mış olduğundan herhangi bir şekilde tecziye
leri cihetine gidilememiştir. Ancak bu konuda 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 ve 14 ncü 
maddelerine göre Sıkıyönetim Komutanlığı em
rine giren zabıta amir ve memurları hakkında i 

I nihaî kararın bu merci tarafından verilmesi ge
rektiğinden, düzenlenen dosya gereğinin takdi
ri için istanbul Sıkıyönetim Komutanlığına gön-

j derilmiştdr. 
Arz ederim. 

Ferit Kubat 
içişleri Bakanı 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
adı, büyük çapta suiistimal ve yolsuzluk olayla
rına kansan ve yurt dışına kaçan Hığırdıç Sel-
lefyan'ın Türkiye'ye getirilmesine dair soru öner
gesi ve Başbakan Ferid Helen'in yazılı cevabı. 
(7/716) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılanmla. 
İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

1. — Adı çok büyük çapta suiistimal ve yol
suzluk olaylarına, karışan ve yurt dışına kaçan, 
Mığırdıç Sellayfan'ın Türkiye'ye getirilmesi 
için Hükümet olarak herhangi bir çalışmanız 
var mıdır? 

2. Bugünkü kabinenizde imar ve iskân Ba
kanlığı yapan Sayın Selâlhattin Babüroğlu da, 
bir zamanlar bulunduğu görevler sırasında Sel
layfan'ın giriştiği suiistimal ve yolsuzluk olay
larında eski Başbakan Süleyman Demirel'in is
mini ve makamını bir vasıta aracı olarak ken
disine karşı-kullanmak istediğini beyan etmiş
tir. 

Bu duruma göre, 
a) Bugüne kadar Şellafyan'ın Türkiye'de 

giriştiği yolsuzluk ve suiistimal olaylarına adı 
karışanların kimler olduğu tespit edilmiş mi
dir. 

b) Zöyle kimseler tespit edilmiş ise, bun
lar kimlerdir? Ve bu kişilerin hakkında bugü
ne kadar ne gibi işlemler yapılmıştır? 

3. Çok büyük çapta yapılagelen, yolsuzluk, 
suiistimal, her türlü kaçakçılık ve rüşvet olay
ları da millî varlığımızı kemiren başlıca has
talıklarımızdan biri olduğuna göre, Sıkıyönetim 

J yöneticilerinin bu gibi olayları yaratanları da 
I takibederek ortaya çıkarması gerekmez mi? 
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Bu yollardan milyonlar vurarak milyonlar
ca insanın aç, sefil, cahil ve perişan kalmasına 
sebefbolanlar, suçun ve suçluluğun doğmasına 
yol açarak bu düzeni kendi çıkarlarına araç 
olarak kullananlar da suçlu değiller midir? 
Bunlar suçlu ise, Sıkıyönetim yöneticilerinin 
bu suçluları da yakalayarak Sıkıyönetim Mah
kemeleri huzuruna çıkarmaları gerekmez mi? 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 7 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-66/7281 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 6 . 10 . 1971 tarih ve 7/716-4442/34109 

sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, yolsuz

luk ve suiistimal olaylarına adı karışan Mıgır
dıç Şellefyan'a ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Perid Melen 

Başbakan 

içel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, suiistimal 
ve yolsuzluk olaylarına adı karışan Mıgırdıç 
Sellefyan'a ilişkin yazılı soru önergesinin 

cevabıdır 

İlgili bakanlıklardan alınan bilgilere göre: 
Sahtecilik, döviz ve gümrük kaçakçılığı ve 

Türk Parası Kıymetini Koruma Kanununa mu
halefet suçlarından sanık olup, ayrıca muhtelif 
Ticaret ve Hukuk Mahkemelerinde aleyhine 
iptal ve alacak davası açılmış bulunan ve müte
addit icra Memurluklannca da takip altında 
bulunan Mıgırdıç iSellefyan'ın yurt dışına kaç
ması dolayısıyle, memlekete iadesi hakkında 
adlî mercilere vaki talep üzerine, adı geçenin 
yurt dışındaki adresinin tespitine çalışılmakta
dır. Alınacak sonuca göre gereğine tevessül 
olunacaktır. 

Diğer taraftan Mıgırdıç Sellefyan'ın, T. C. 
Ziraat Bankası Beyoğlu (İstanbul) Şubesinin 
ticarî müşterisi olduğu, ilgiliye Banka Genel 
Müdürlüğünce 1 650 000 TL. olarak tespit edi
len senet karşılığı avans kredisini, mezkûr Şu
benin eski Müdürü M. Ali Tunaboylu'nun yetki 
ve usul yönünden mevzuat dışı davranarak 
9 314 072,59 TL. olarak kullandırdığı, firmanın 

I paravan şirketlerin hatır senetlerini teminata 
aldığı, kredi ve depasman tecavüzlerini gizle
diği anlaşıldığından, adı geçen müdürün ala
caklarından risk doğduğu takdirde malen so
rumlu tutulması kaydıyle hakkında gerekli in
zibatî ceza tâyin edildiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca Beyoğlu Şubesi idarecilerinin yap
tıkları usul ve yetki dışı işlemleriyle ilgili ola
rak, 7129 sayılı Bankalar Kanununa muha
lefet suçlarından dolayı durum Maliye Ba
kanlığına ihbar edilmiştir. Bankaca da olayda 
sorumlu görülen diğer personel hakkında ge
rekli takibat yapılmaktadır. 

Konuyu Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
da ele almış, ilgili bakanlıklardan bu olayın ge
rekli soruşturmasının yapılarak sonucunun bil-

I dirilmesini istemiştir. 
Perid Melen 

Başbakan 

12. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'uv., 
I bazı şaJmhnn İstiklâl Madalyası almaları için 
I yaptıkları müracaatın sonucunun ne olduğuna 
I dair soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
I Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/740) 

MilM Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

28 . 10 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

1. — Amasya ili Taşova ilçesinin Yeniderfe 
köyünden Ahmet Yıldız'a ait Çorum Askerî 
Daire Başkanlığından 26 . 1 . 1971 gün ve 
Per. 4063 - 4 - 71 - 86 - 47 büşo veya M. S. B. 
Per. Dairesi Başkanlığına sunulan muamele so
nucu? 

2. — Amasya ili Taşova ilçesine bağlı Kar
lık köyünden Ahmet Ünal'a ait Çorum Askerî 
Daire Başkanlığından 27 . 2 . 1971 gün ve Per. 
4063 - 4 - 71 - 86 -11 sayı ile M. S. B. Per. Dairesi 
Başkanlığına sunulan muamele sonucu? 

3. — Amasya merkez ilçeye bağlı Bağlar-
üstü köyünden Hulusî Sarıoğlu'na ait Çorum 
Askerî Daire Başkanlığından 29.9.1971 gün 
ve Per. 4063 - 4 - 71 - 86 - 17 sayı üe Millî 6a-

I vunıma Bakanlığı Per. Dairesi Başkanlığına 
I sunulan muamele sonucu? 
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T. C. 
Milî Savunma Bakanlığı 

Ankara 14 . 8 . 1972 
Asal : 4063.1 - 878 - 72 

Madalya (idarî/9'a) - 95455 

Konu : Madalya işlemi. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlg. : (a) Millet Meclisi Gen. Sek. Ka

nunlar i»M. lüğünün 9 . 11 . 1971 gün ve 
7/740, 4624/35557 sayılı yazısı. 

(b) Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
28 . 10 . 1971 tarihli soru önergesi. 

1. ilgi (b) ile İstiklâl Madalyası istekle
rine ait işlemlerindn açıklanması istenilen şa
hısların durumları ikinci maddeye yazılmıştır. 

2. a) Alhmet Yıldız (Amasya - Taşova) 
nın evrak kaydına ra^tlanılamamıştır. Hakkın
da yapılan bir işlem olup olmadığı Çorum As
kerlik Dairesinden sorulmuştur. 

b) Ahmet Ünal (Amasya - Taşova) nın ev
rakı 62017 ısıra numarasında kayıtlı olup istik
lâl Savaşı dışında sakıncası olduğundan bu hu
susta verilecek Danıştay Tevhidi içtihat kara
rının gelişine kadar işlemi bekletilecektir. 

c) Hulusi Sarıoğlu (Amasya - Taşova) nın 
durumu müspet olup adına tanzim edilmiş olan 
istiklâl madalya veisikası 19 . 1 . 1972 günü 
Çorum As. D. Bşk. lığına gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Mehmet İzanen 

(Millî Savunma Bakanı 

13. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Personel Kanunundan çvkan aksaklıkların düzel
tilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu' 
mm yazılı cevctbı (7/797) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun, Maliye Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile arz ederim. 

Bolu Milletvekili 
Ahmet Çakmak 

657 sayılı Personel Kanunu değiştiren 1327 
sayılı Kanunun meriyete girmesi ile kanunda 
öngörülen «kadrosuna intibak ettirilip almak
ta olduğu maaşın karşılığı verilir» şeklindeki 

uygulama yanlış tatbik edilmiş ve bundan do
layı, yaptırılan intibaklarla hatalı sonuçlara 
varılmıştır. Bu cümleden olarak, birçok memu
ra verilen farklar geri alınmak suretiyle kad
ro temin edemeyen 180 000'e yakın memur in
tibaklarla kademe ve derece ilerlemesi yapama
dıklarından mağ'dur duruma düşmüş bulunmak
tadır. 

Bu haksızlığı ortadan kaldırmak üzere, Hü-
Jriimetçe hazırlanıp Meclise verilen tasarı ba
kanlıkça 4 - 5 ay evvel geri alınmış ve mesele, 
önemine rağmen muallakta bırakılmıştır. 

Yeni görev alan bir memurun kadrosu mü-
saidolduğundan her sene kademe ilerlemesi 
yapmasına rağmen, eski memurların kadroları 
düşük olduğundan eski hizmetleri ile birlikte 
5 hatta 10 sene gibi hizmetleri değerlendirilme
yip, kademe veya derece ilerlemeleri verilme
diği gibi, yeni görev alan bir memur normal 
bir senelik süresi geçince kademe ilerlemesi 
yapmakta, bu hal yıllardır emek vermiş me
murlar aleyhine bulunmakta ve mağduriyetle
rini muciıbolmaktadır. 

Bu adaletsizliğin giderilmesi için bakanlık
ça ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 19 . 9 . 1972 
Bümko : 117000 - 205/24981 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü, 17 . 12 . 1972 tarih ve 4851/37017 - 7/797 
sayılı yazınız. 

Personel Kanunundan doğan aksaklıklar 
hakkında B'olu Milletvekili Ahmet Çakmak 
ta rafından verilen yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 1327 sayılı 
Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkla
rın giderilmesi için 1589 sayılı Yetki Kanu
nuna göre çıkarılacak olan kanun kuvvetinde 
[kararnameler ile ilgili çalışmalar yürütülmek
tedir. Bu çalışmalarda Bolu Milletvekili Ahmet 
Çakmak tarafından verilen yazılı soru öner-
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g-ç sinde belirtilen husus gözönünde bulunduru
lacaktır. , 

, Arz olunur. 
Ziya Müezainoğlu 

Maliye Bakanı 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hangi 
devletlerle anlaşma yapıldığına dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı Halûk 
Bayülken'in yazılı cevabı (7/854) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
(teklif ederim. 

Saygılarımla. 17 . 1 . 1972 
içel Milletvekili 
Celâl kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu güne kadar, 
Türkiye hangi devletlerle ikili ya da çok ta
rafla anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmalar ne
lerdir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

BHMŞ - 72/39 Dairesi Gn. Md. 
14 '.. 6 . 1972 

Konu : İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 17 Ocak 1972 günlü yazıları 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhu

riyetin ilânından bugüne kadar hangi devlet
lerle, ne gibi anlaşmalar yapılmış olduğuna iliş
kin olarak, eski Sayın Başbakan'a yöneltilen 
soru önergesi cevabı, Başbakanlık makamından 
bu konuda alınmış bulunan 10 . 3 . 1972 gün 
ve 77-66/2101 sayılı talimat uyarınca, Sayın 
Başbakan adına bakanlığım tarafından hazır
lanmış ve iki nüsha halinde ekleri ile birlikte 
ilişikte takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Halûk Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

. Bu tezkereye ilişik kitaplar, kesafeti, sebe
biyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığından, 
aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti de soru 
sahibine verilmiştir. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhu
riyetin ilânından bugüne kadar hangi devlet
lerle anlaşmalar yapılmış olduğuna ilişkin, Baş
bakan'a yönelttiği yazılı soru önergesine Baş
bakan adına verilen cevabımız. 

'Soru 1. — Cumhuriyetin ilânından bugüne 
kadar Türkiye hangi devletlerle ya da çok ta
raflı anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmalar ne
lerdir? 

Cevap 1. — Cumhuriyetin ilânından bugüne 
kadar, Türkiye Cumhuriyetinin aktetmiş oldu
ğu ikili veya çok taraflı anlaşmaları bir ara
da toplamak amacıyle, bakanlığımızca hazır-
İnmış İM kitap mevcuttur. 

Bu kitaplardan birincisi (20 . 4 . 1920) ta
rihinden başlayıp (1 . 11 . 1966) tarihine ka
dar yapılmış olan çeşitli anlaşmaları kapsamak
ta ; ikinci kitap ise, (24 . 10 . 1965) tarihin
den başlayarak (10 . 9 . 1968) tarihine kadar 
olan anlaşmaları içine almaktadır. 

2. — Bahis konusu kitaplardan ikincisinin 
bitim tarihî olan (10 Eylül 1968) ile (31.12.1971) 
tarihleri arasındaki üç yıllık devre içinde ya
pılmış bulunan diğer anlaşmalar hakkındaki 
bilgiler de derlenerek ayrı bir cetvel halinde 
kitaplarla birlikle ekte takdim olunmuştur. 

3. — Bu metinlerin tetkik bııyuruhnası su
retiyle, Türkiye Cumhuriyetinin hangi devlet 
veya mületlerarası kurullarla, ikili veya çok 
taraflı olarak yaptığı, anlaşmaların çeşitleri ve 
mahiyetleri hakkında geniş bügi edinilmesinin 
ımümkün olabileceği düşünülmektedir. 

Saygılarımla. 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya
bancı teknik eleman ithaline son vermek için ted~ 
bir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Başbakan Ferid M elen'in yazılı 
cevabı (7/857) 

Mıillet MecMüi Ea^rmlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Barbakan tarafın

dan vazıh olarak cevaplandırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
C:Iâl Kargılı 

«Yabancı teknik hizmet ithali busrün bütün 
ağırlığıyla sürmekt&ür. Bir yandan serbest pro
je bürolarımız issizlikten kapanma tehlikesiyle 
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karşıkarşıyayken, teknik elemanlarımız yurt 
dışına göçe zorlanırken, kamu kesiminde çalı
ştan teknik elemanlarımız üreticilikten uzaklaş-
tınlırken, en basit projelendirme işlerimde ya
bancı uzmanlar, yabancı proje büroları kulla
nılmaktadır. 

istanbul'un kanalizasyon projesinin Kızılay'
ın ortasındaki banka binasına, Güney kıyıları
mızdaki turistik yerleşmelerden Edirne'den bir 
motel binasına kaidar, teknik elemanlarımızın 
başarıyle üstesinden gelebileceği projelendirme 
işleri yabancı proje bürolarınla verilmektedir. 

Her yıl yabancı teknik hizmet karşılığı 500 
milyon liraya yakan paramız yurt dışına çıkar
ken, yurdumuzda teknik elemanlarımızın başa
rıyle yürütebileceği işlerde çalış'tırılan yaban
cı uzmanlara 25 bin, 30 bin lira aylık ücreitler 
ödenirken, teknik elemanlarımız asgarî yaşama 
koşullarının altında düşük ücretlerle çalışmaya 
zorlanmaktadır.» 

Bu durumun memleket için yararlı olduğu 
inancında mısınız? Hükümet olarak bu inanç
ta değilseniz, bu sakat gidişe ve yabancı ülke
lerden teknik eleman ithaline son vermek için 
ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T. O. , 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26 . 6 . 1972 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 66/6363 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 .1,1972 tarih ve 7/857 - 5080/38628 

sayılı yazınız. 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, yabanca 

teknik eleman ithaline son verilmesiyle ilgili ne 
gabi tedbirler alındığına ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı iki nüsha olarak eklice sunul
muştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan 

içel Mlilleltvekili Celâl Kargılılnın, yabancı tek
nik eleman, ithaline son verilmesiyle iMli ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin yazılı soru öner

gesinin cevabıdır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile mem
leketimiz ©anayüeşme konusunda yeni bir ham-

I le kazanmıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nıyla da bu çalışmalara devam edilmektedir. 
iSanayü'öşmiemizin yeni olması nedenliyle gerek 
teknoloji ve gerek mühendis ve müşavirlik hiz
metleri alanında bir açığımızın olduğunu kabul 
etmek gerekir. Bu itibarla teknik yönden bu
günkü seviyemiz gözönünde tutulduğunda, ken
di olanaklarımızla bası sektörlerde teknik hiz
metleri yakmamız mümkün olsa da, halen bu 
olanağa yeterince saMbolmadığımız sektörler 

I de bulunmaktadır. 

Kalkınma çabası içinde bulunulduğu ve her 
geçen yıl yatırımların artan bir düzeyde gerçek
leştirilmesine çalışıldığı dikkate alınarak, Türk 
müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin geliş-
tirilmjssi ve memleketimiz ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek bir duruma getirilmesi gerekli ted
birlerle desteklenecektir. 

Esasen «Yabancı teknik elemanlara» ülke
mizde aşağıda belirtilen hallerde çalışma ola
nağı sağlanmaktadır. 

1. — 6224 sayılı «Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu» uyarınca, DPT yabancı personel istih
damına şu şartlarla izin vermektedir. 

a) izin geçici bir süreyi kapsaması, 
b) özel bir uzmanlık konusu olması, 
e) Konu ile ilgili uzman bulunmaması, 
d) Yabancı uzmana verilen geçici sürede 

yerli elemanların yetiştirilmesi. 
2. — Yabancı teknik eleman kullanımında 

ikinci kaynak, Uluslararası kuruluşlar (Unido, 
Fa, tlo, v,b) veya ikili anlaşmalarla, sağlanan 
teknik yardımlardır. 

1972 yılı programında 279 sayılı tedbir ola
rak, «Dış proje kredileri ile finanse edilen yatı
rım projelerinin yapılabilirlik etütlerini yapan, 
gerekse müteahhitlik ve mühendislik görevleri
ni yürüten firmaların Türk firmaları olmasını 
sağlamak gönünden kredi müzakerelerinde ge
rekli çaba gisterilmelidir» denilmekle bu du
rum hüküm altına alınmıştır. 

ıSon zamanlarda yatırımcı dairelerimiz, mü
şavirlik ve mühendislik hizmetleri kin konuyu 
bu açıdan ele alarak ve Türkiye'de yapılabile
cek teknik hizmetleri yaptırma veya Türk - ya
bancı mü?aVıir ve mühendislik bürolarının işibiı-
liginden faydalanma yoluna girmiş bulunmakta-

I dır. 
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Çalışmalarımız teknik nimetlerimizi Türk 
müşavirlik ve mühendislik bürolarımız vasıta-
sıyle yapmak yolundadır/Ancak şuna işareit et
mek gerekir ki, bu hizmetleri yürütebilecek bü
roların kurulması ve ihtiyaçlara cevap verelbi-
lecek seviyeye erişmesi çok kısa zamanda ger
çekleşebilecek bir husus değildir. 

Ferid Melen 
Başbakan 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Per
sonel Kanununun yürürlüğe konmasından bu ya
na bakanlıklardan ve Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinden istifa eden idarî ve teknik personel sayı
sına dair soru önergesi ve Başbakan Ferid Me-
len'in yazılı cevabı (7/965) 

(Millet MecEsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş

bakan tarafından cevaplandırılmasını arz vs 
teklif erlerim, 

^Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Personel Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten bu yana, bu kanundaki mevcut aksak
lıkların halen giderdlmemiş olması, bu kanun
dan dolayı kamu personeli arasında doğan eşit
sizliklerin ortadan kaldırılamayışı, kanunun 
emrettiği tüzük ve yönetmeliklerden çoğunun 
zamanında çıkarılmayışı ve nihayet bu kanunun 
T>azı yönetmelik, tüzük ve maddelerinin tatbik 
edilmemesinden dolayı Türk kamu personeli 
felce uğramış vaziyettedir. 

Bu yüzden bugün kamu kesimimde çok ve
rimli görevlerde bulunan binlerce yetişmiş ida
rî ve teknik personel yıllarca çalıştıkları bu gö
revlerden ayrılarak özel teşebbüse kaymaya ya
hut da yurt dışına göç etnteye karar vermiş du-
ıniım .̂adır. 

Bu yüzden her gün kamu kesiminde görevli 
bulunduğu işten ayrılmaya karar veren çok sa
yıda idarî ve teknik personel çalıştıkları bu 
yerlerden istifa etmek irca müracaatta bulun
maktadırlar. 

Bu nedenle, personel kanununun yürürlüğe 
konmasından bu yana, Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinden ve bakanlıklardan ayn ayrı beliriil-
mek suretiyle ne miktar idarî ve teknik perso

nel istifa etmiştir. Aynı nedenle, halen istifa 
dilekçesi verip de bulunduğu görevden ayrılma 
işlemi bitmemiş idarî ve teknik personel sayısı 
nedir? 

T. d. 2 9 . 8 . 1 9 7 2 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 - 66/8823 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 2 .1972 tarih ve 7/965 - 5264/39515 

sayılı yazınız. 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Devlet me

murlar! kamununum yürürlüğe girmesiyle görev
lerimden ayrılan idarî ve teknik personel mikta
rına ilişkin yazık soru önergesinin cevabı eklice 
tsumulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Devlet Me
murları Kanununun yürürlüğe girmesiyle gö
revlerinden çekilen idarî ve teknik personel 
miktarına ilişkim yazılı soru önergesinin ceva

bıdır. 
Bakanlıklardan alınan bilgilere göre ; 
1. — Çekilme dilekçelerinde çekilme sebep

leri açıkça belirtilmemiş olduğundan, 657 sayı
lı Dfevlet Memurları Kanununun yürürlüğe gir
mesi nedeniyle çekilmiş olanların kesin olarak 
tespût edilemediği, 

2 - Ancak Millî Savunma Bakanlığından 
(33) idarî, (22) teknik ve Makima ve Kimya 
Endüstrisi Kurumundan da (5) teknik persone
lim adı geçen kanunu sebep gös'termek suretiyle 
görevlerinden çekilme isteğinde bulundukları, 

Anlaşılmıştır. 
3. — Devlet Memurları Kanunusun uygulan

masından doğam aksaklıkların ve eksikliklerin 
giderilmeli için yetki kanununa göre yapılan 
çalışmalar süratle devam etmektedir. 

Ferid Melen 
Başbakan 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ku
rulduğundun bugüne kadar Emekli Sandığına 
kayıtlı üye salısına dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Ziya Müezzînoğlu'muı yazılı cevabı 
(7/984) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta
rafından yazılı olaraik cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. -

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Emekli Sandığının tesis edilirinden bu yana 
yıllar itibariyle sandığa kayıtlı üye sayısı ne 
olmuştur? 

T. O. 13 . 6 . 1972 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve M. K. On. Md. ğü 
Emeklilik Şb. 

iSayı : 115619 -161 -15889 

Konu : Celâl Kargılı'-
nın sandık iştirakçileri 
ile ilgili önergesi Hk. 

(Milat Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 22 . 5 . 1972 tarihli Kanunlar Müdür-

lüğü 7/984, 5283/39954 sayılı yazınız. 

tçel Milletvekili Celâl Kargılımın, Emekli 
(Sandığının tesis edildiği tarihten bu yana, yıl
lar itibariyle Sandığa kayıtlı üye sayısı hak
kındaki yazılı soru önergesi üzerine, T. C. Emek
li Sandığı Genel Müdürlüğünce, yıllar itibariy
le çıkartılan cetvelin iki örneği ilişik olarak su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Ziya Müezsimoğlu 

Maliye Bakanı 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Memur sayısı 
Adet 

199 825 
213 961 
226 281 
236 736 
273 654 
281 426 
299 782 
319 073 
331 957 
342 847 
359 303 
441 134 

Yıllar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Memur sayısı 
Adet 

464 463 
489 143 
512 565 
548 383 
560 832 
593 927 
668 668 
708 099 
732 566 
823 829 

18. — Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın Si
vas - Şarkışla ilçesi Akçakışla Bucağı Jandarma 
Karakolu Komutanının köi'lü vatandaşlarımıza 
kanun dışı muamele yaptığı iddiasına dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı 
cevabı (7/987) 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

7 . 2 . 1972 
Saygılarımla. 

(Sivas Milletvekili 
Hüseyin >Çınar 

1.'— Sivas - Şarkışla ilçesinin Akçakışla 
Bucağı Jandarma Karakolu Kumandanı., aısu-
ıbay Mustafa Durukan'ın, Şarkışla ilçesinde ma-
nif aturasılık yapan Aslen Şarkışla İlçesinin ör
tülü köyünden (Mahmut Mutlu) ite işbirliği 
yaptığı söylenmekte, Akçakışla Bucağına bağ
lı köylerdeki vatandaşlarımıza gayri kanunî 
muamele yaptığı, bucağa bağlı köylerde duyma
yan kimse kalmamıştır. 

2. — Akçakışla Bucağı Jandarma Kuman
danı Mustafa Durukan'ın Şarkışla ilçesinde 
manifaturacılık yapan Mahmut Mutlu üe çok 
'samimî oldukları, 

3. — Akçakışla Bucağına bağlı köylerdeki 
vatandaşların, manifaturacı Mahmut Mutlu ile 
alış - veriş yapmadıkları zaman, Mahmut Mut
lu Akçakışla Bucağı Jandarma Kumandanına 
-telefonu açarak, «Bucağa bağlı «u köylerdeki 
şu isimli kimseler benden alış - veriş yapmadı» 
diye telefonla büdinnesi üzerine, 
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4. — Akçakışla Bucağı Jandarma Kumanda
nı Mustafa Durukan, bu vatandaşlarımızı ka
rakola celbederek işkence yaptığı, 

5. — Akçakışla Bucağı halkından İhsan Ka-
rakurt, Ahmet önder ve Mehmet ören'in, Jan
darma Kumandanının bu kamun dışı hareketini 
bildMerM, 

6. — Bu tahkikatı Şarkışla Kaymakamı ta
rafından yürütüldüğü zaman neticesiz kalacağı, 
vatandaşlar arasında söylenmekte olduğunu, 

7. — Bakanlığınız, bu kanun dışı davranış
ta bulunan Assubay Mustafa Durukan hakkın
da ne düşünmektedir? 

T. C. 16 . 6 . 1972 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Gn. Komutanlığı 
Hukuk İş. Md. 2735 - 72. 

Koııu : J. Asb. Çvş. 
Mustafa Durukan hak
kındaki şikâyetim tah
kik edildiği. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 9.3.1972 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/987 - 5335/39619 sayılı yazıları. j 

Sivas Milletvekili Sayın Hüseyin Çınar tara
fından verilen ve Sivas - Şarkışla ilçesi Akça
kışla bucak J. Karakol Kumandanlığı vekilinin 
davranışlanyle ilişkili bulunan yazılı soru öner
gesi ile ilgili olarak Samsun 6 ncı Jandarma I 
Bölge Komutanlığına yaptırılan inceleme sonum- | 
da; I 

1. — Akçakışla bucak J. Karakol Kumanda
nı vekili J. Asb. Çvş. Mustafa Durukam'ım, Şar
kışla ilçesinde manifaturacılık yapan, aynı ilçe- ı 
nin örtülü köyünden Mahmut Mutlu ile işbirliği 
yaptığı ve Akçakışla bucağına bağlı köylerdeki 
vatandaşlara gayri kanunî muamele yaptığına 
dair iddiaların asılsız olduğu; 

2. — Mahmut Mutlu adındaki manifatura
cının arasıra köyüne gidip gelmekte olmasından 
dolayı bucak J. K. Komutanı olan Asb. Çvş. ı 
Mustafa Durukan ile tanışmakta ve merhaba- | 
laşmakfca oldukları, ancak bunun dışımda ara
larında herhangi bir şekilde samimiyet ve yakm ı 
ilişki bulunmadığı; 

3 - 4. — Akçakışla bucağına bağlı köy
lerdeki vatandaşların, manifaturacı Mahmut I 

Mutlu'dam alış - veriş yapmadıkları zaman, Mah
mut Mutlu'mun bu şahısları bucak J. K. Komu
tanına telefonla bildirmesi üzerine karakol ko
mutanı olan assulbayım bu vatanjdaşlan karako
la celbederek işkence yaptığına dair beyan ve 
iddiaların asılsız ve mesmefosiz bulunduğu; 

5. — Ada geçen assubayın kanun dışı hare
ketlerde bulunduğumu MldMeri beyan ve iddia 
edilen aynı bucak halkından ihsan Karakurt, 
Ahmet önder ve Mehmet ören'in alınan ifade
lerinde; J. Asb. Çvş. Mustafa Durukam ile ma
nifaturacı Mahmut Mutlu arasında iddia edildi
ği şekilde bir samimiyet bulunmadığının, bu şa
hıstan alış - veriş etmeyenlere adı geçen assu
bay tarafımdan herhangi bir şekilde işkence 
edildiğini veya kanun dışı harekette bulunuldu
ğunu görmıeddMerM ve duymadıklarını, bilakis 
assubayın çalışkan ve dürüst bir asker olduğu
nu beyan etmiş bulundukları; 

6. — Nitekim, görevini büyük bir ciddiyet, 
feragat ve dürüstlükle yapmakta olan karakol 
komutanı J. Asb. Çvş. Mustafa Durukan'ın bu 
tutumundan memnun olmayan bazı kimselerim, 
bu astsubayı Akçakışla bucağımdan uzaklaştır-
amak ve bu suretle arzu ve emellerime kavuşabil
mek maksadiyle, kendisi hakkında muhtelif suç
lar iddia ve ismadolunarak Şarkışla C. Savcılı
ğıma yapılmış bulunan şikâyetler hakkımda da 
sözü geçen 0. Savcılığınca takipsizlik kararları 
verilmiş bulunduğu ve bu suretle Sivas Millet
vekili Sayın Hüseyin Çınar'ım yazılı soru öner
gesinde ileri sürülen iddialarım hiç birisinin sü-
but bulmadığımın ve hepsimin de asılsız olduğu
nun tespit edilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

içişleri Bakam 
19. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, 

bir öğrencinin Erzurum Sağırlar Okulu ve Ye
tiştirme Yurdundan Eskişehir Sağırlar Okuluna 
naklinin nedenlerine dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı ceva
bı. (7/1001) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıda yazılı, yazılı sorumum Millî Eğitim 

Bakamı tarafımdan en kısa zamanda aracılığımız
la cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

1 . 3 . 1972 
Emver Turgut 

Kayseri Milletvekili 
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Sorumun konusu olan olayı •aşağıda ön bilgi 
olarak sunuyorum. 

1. — Bakanlağm 11 Şubat 1972 tarih ve 
8. Şb. 510 (26) 6854 sayılı yazılarıyle Erzurum 
Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu öğrencile-
riinden Zekai Yıl dirim'm nıakli Sağırlar Okulu 
Yönetmeliğinin 78 nci maddesine göre işlem ya
pılması emredilmiştir. 

YömötmeMğin 78 nci maddesi hükmü : Bir 
Sağırlar Okulundan başka bir Sağırlar Okuluna 
nakli, açık yer durumuna uygun sınıf bulundu
ğu takdirde yapılır. Açık yer yoksa, öğrenci 
parasız yatılı olduğundan yer açılıncaya kadar 
eski okuluna devam eder, söz konusu öğremcii 
Zekâi Yıldırım için okulun kadrosu müsait de
ğildir/ (Bakanlıkça Eskişehir Sağırlar Okuluna 
1971 - 1972 yılı için 24 öğrenci kadrosu veril
miştir.) Bu kadro dolmuştur. Bu öğrencinin 
okula alınması ilâve bir kadroyu gerektirdiğin
den olkül müdürünün yetkisi dı^ındadir. Millî 
Eğitim Müdürlüğümün yetkisinde olmayıp, an
cak Bakanlığın yetkisinde olduğu yürürlükte 
olan yönetmelik hükmüdür. 

2. — 15 . 2 . 1972 tarih ve 326.1/102 sayılı ve 
Koruma Birliği Başkanı Vali Muavini Neca'tî 
Özdenıir'in imzasıyle «Zekâi Yıldınm'ın bakan
lık emrine göre kaibul edilmesi, aksi takdirde 
okul Müdürü Mehmet Sait Kaya hakkında ka
nunî işlem yapılacağı» bildirilmiştir. Adı geçen 
yazıda bahsi geçen Bakanlık emri yukarda açık
lanmıştır. Bakanlık, yönetmelik hükmıüne göre 
işlem yapılmasını emretmiştir. 

3. — Bu durumu izah etmek üzene Okul Mü
dürü Mehmet Sal!; Kaya, Millî Eğitim Müdürü
ne gidiyor, Millî Eğitim Müdürlüğü Dairesine 
girdiğinde Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 
Turgut Güghan tarafımdan odasına çağırılıyor, 
ilk hitabı «Ya o gocuğu okula alırsın veya isti
fa eder def olur gidersin, bir daha seni burada 
gördüğüm takdirde seni tokatlarım.» olmuştur. 
Bunun üzerine Sağırlar Okulu Müdürü durumu 
Millî Eğitim Müdürüne anlatmak üzere odasına 
yürüyor, odanın kaplısında Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısı Turgut Güçhan üzerine atılıyor, bo
ğazını sıkarak yere atıyor ve tekmeliyor. Sağır
lar Okul Müdürü Mehmet Sait Kaya, yerden 
zorla kalkıyor kendisini müdafaa balbında mu
kabele etmek mecburiyetinde kalıyor. Bu olay 

Türkiye Millî Eğitim tarihinde eşi as rastlanır 
çirkin ve hazin bir olaydır. Suçlu bir öğretmen 
veya başka bir kişi dayakla değil kanun ve 
mevzuatla cezalandırılması gerekli idi. Asıl suç
lu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Güç
han'dır. Hakkında kanunî takibat yapılması 
şarttır. 

4. — Millî Eğitim Müdürlüğü tahkikat yap
madan, tahkikatın, sonucunu beklemeden gay
ri kanunî bir tasarruf yoluna gitmiş ve Valiliği 
de yanlış bir tasarrufa sevk ederek Sağırlar 
Okulu Müdürü Mehmet Sait Kaya'yi Beslenme 
bürosunda görevlendirmek suretiyle okul mü
dürlüğünden ayırıyor, yerine Nakil ve Tayin 
Yönetmıelıiğine taımaımen aykırı olarak rehberlik 
ve Araşitırma Merkezi Uzmanı Burhan öztürk'ü 
tayin ediyor ve işe başlatıyor. 

5. — Yukarda özet olarak açıkladığım konu
yu en kısa zamanda bakanlıktan bir müfettişin 
EskişelMr'e gönderilerek tahkikat yapılmasını 
ve valilikçe yapılan haksız tasarrufun kaldırıl
masını arz ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanığı 

özel 
363 

20 . 7 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 3 . 1972 tarih ve 7/1001-5448/40881 

sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, 

1 . 3 . 1972 tarihli yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur.' 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, 1.3.1972 
tarihli, yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

Eskişehir Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yur
du Müdürü M. Sait Kaya ile aynı il Millî Eği
tim Müdür Yardımcısı Turgut Güçhan arasında 
geçen olay Bakanlığımız müfettişleri tarafından 
tahkik edilmiş, düzenlenen raporda; 

Eskişehir Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yur
du Müdürü M. Sait Kaya'nm, Eskişehir'den alı
narak başka bir ile aynı görevle nakledilmesi, 
adlî kovuşturma sonucuna göre hakkında ayrıca 
idarî ve disiplin yönünden işlem yapılması, 
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Aynı il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tur
gut Güçhan'ın dikkatinin çekilmesi, 

Teklif edilmiştir. 
Mezkûr il Sağırlar Okulu ve Yetiştirme 

Yurdu Müdürü M. Sait Kaya isteği üzerine, 
sıra beklenilen merkezler dışında bir ilkokulda 
görevlendirilmek üzere, Diyarbakır iline nakle
dilmiştir. 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Rus Devlet ve Prezidyum Başkam Podgorniy'nin 
Türkiye'yi ziyaret nedenine dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı Halûk Ba-
yülken'in yazılı cevabı (7/1007) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakandan 

cevaplandırmak üzere «yazılı olarak» Başba
kanlığa havalesini saygı ile arz ederim. 

23 . 2 . 1972 
Muğla Milletvekili 

Ahmet Buldanlı 

1. Dışişleri Bakanı Sayın Halûk Bayülken 
Bütçe müzakereleri sırasında yaptığı bir beyan
da Rus Devlet ve Prezidyum Başkanı Bay Pod-
gorni'ndn Nisan ayında memleketimizi ziyaret 
edeceğini bildirdiler. Doğru mudur? 

2. Doğru ise, bu ziyaret evvelden takarrür 
etmiş bir kararın neticesi midir, yoksa yeni bir 
davet midir? 

3. Yeni ise daveti hangi taraf yapmıştır? 
4. Ziyaret sebebi nedir? 
5. Türkiye'de vuku bulan ve henüz mahke

me safhasında bulunan anarşik hareketlerin ka
rarı ve ağlebi ihtimal icra safhası sırasında bir 
komünist Devlet Başkanının Türkiye'yi ziyare
tinden ne murat edilmektedir? 

6. Böyle bir ziyaretin umumî efkâr üzerin
de uyandıracağı reaksiyon nazara alınmış mı
dır? 

7. Bugünkü şartlar altında Politik bir gö
rünüş arz eden bu ziyaretin tehiri düşünülmekte 
midir? 

8. 17 Şubat 1972 günü Çin'e bir ziyaret için 
Amerika'dan ayrılan Başkan Nixon'un bu ziya
reti dolayısıyle 18 Şubat 1972 günü Amerika'nın 
sesi radyosu 18,30 emisyonunda Türk Büyük 
Elçiliğinde bu seyahatin kutlanması maksadıyle 
Başkan Yardımcısının da hazır bulunduğu bir 
ziyaret verildiği bildirilmiştir. Bu haber doğru 

mudur? Doğru ise, 130 yabancı devletin temsil 
edildiği Amerika'da bu kutlamanın yalnız Türk 
Büyük Elçiliğince yapılması ne maksada matuf
tur? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 13 . 6 . 1972 

Siyasî İşler Gn. Md. -
SİDD - 759 - 79 

Konu : Muğla Milletvekili Ah
met Buldanlı'mn yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 9 Mart 1972 tarihli ve 7/1007 -

5413/40331 sayılı yazıları. 
b) 6 Nisan 1972 tarihli ve SİGM/S1DD-471. 

484-394-2119 sayılı yazımız. 
1. SSCB Yüksek Şûrası Prezidyumu Baş

kanı PodJgorniy'nin Türkiye'yi ziyareti konusun
da Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı 
tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve ilgi 
(a) da kayıtlı yazıları ile Başbakanlığa iletilen 
23 Şubat 1972 tarihli yazılı soru önergesi, Sayın 
Başbakanın emirleri gereğince, Dışişleri Bakanı 
tarafından cevaplandırılmıştır. 

2. Söz konusu önerge cevabının sayın mil
letvekiline iletilmek üzere Başkanlıklarına su
nulması gerekirken, sehven ilgi (b) de kayıtlı 
yazımız ile Sayın Buldanlı'mn adresine gönde
rilmiştir. 

3. Mezkûr önerge cevabının bir örneği bu 
kere ilişikte takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Halûk Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

1 - 4. SSCB Yüksek Şûra Prezidyumu 
Başkanı Podgorniy, Sayın Cumhurbaşkanımı
zın 1969 yılında Sovyetler Birliğini ziyareti 
sırasında memleketimizi ziyarete davet edilmiş, 
bu husus mezkûr ziyaretten sonra yayınlanan 
Ortak Bildiride yer almıştı. 

Bu ziyaretin kesin tarihlerinin tespiti zım
nında Sayın Cumhurbaşkanının emirleri gereğin
ce 11 - 17 Nisan 1972 tarihleri Sovyet tarafına 
telkin edilmiş, bu telkinimiz karşı tarafça kabul 
edilmiştir. 

5 - 6. Memleketimizde uzun bir süreden 
beri devam eden anarşik olaylar elbette ma-
lûmumuzdur. Ancak Hükümetimiz her şeye rağ-
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men dış politika konularını daha geniş bir açı
dan görmenin zaruretine inanmaktadır. Bu an
layışladır ki, ekonomik ve sosyal sistemi hangi 
doğrultuda olursa olsun bütün devletlerle iyi 
ilişkiler idame ettirmek dış politikamızın anail-
kelerinden biri haline getirilmiştir. Bahusufy 
Sovyetler Birliğinin bugün dünyada işgal ettiği 
yer ve dünyada tesisine çalışılan barış havası
nın bu devletin iştiraki olmadan düşünülemeye
ceği hakikati Hükümetimizin tutumunu doğrula
maktadır. Bu konular Hükümetimizin progra
mında ve Sayın Başbakanın muhtelif demeçle
rinde de yer almıştır. 

Komşu bir ülkenin Devlet Başkanının ülke
mize yapacağı bu ziyaret Türk halkının her tür
lü şart içinde bile misafirperverliğinden hiçbir 
şey kaybetmediğinin bir örneğini teşkil edecek
tir. 

7. Bu sebeplerle mezkûr ziyaretin tehiri ba
his konusu değildir. 

8. 18 Şubat 1972 tarihinde Vaşington Bü
yükelçiliğimizde Amerika Birleşik Devletleri 
Devlet Erkânı ve Kordiplomatiğin davet edildiği 
bir yemek verildiği doğrudur. Ancak bu yeme
ğin Başkan Nixon'un Çin'i ziyareti dolayısıyle 
verildiği haberinin hakikatle hiç bir ilgisi yok
tur. Bir memlekette bulunan Diplomatik Tem
silciliklerin bu tip faaliyetlerde bulunmaları dip
lomatik teamüldendir. Bu teamülün tezahür
lerini Başkentimiz Ankara'da da temaşa etmek 
mümkündür. 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk öğrencilerinin yurt dışında öğrenim yapma 
arzularını ortadan kaldıracak ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı 
(7/1015) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın Millî 

Eğitim Bakam tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Yurt dışında öğrenci sayısı 1962'de 3 590; 
1963'te 3 800; 1964'te 4 175; 1965'te 4 574; 
1966'da 5 039; 1967'de 5 012; 1968'de 5 956; 

1969'da 6 459; 1970'üe 8 308; ve 1971'de 
de 11 839 olmuştur. 

1971 yılında yurt dışında bulunan öğrenci
lerin 1 594'ü resmî öğrenci olarak Devlet bur-
suyle tahsil yapmakta, 1 940'ı dövizli özel öğ
renci olarak kendi paralarıyle yurt dışına git
mekte ve 8 305'i de dövizsiz özel öğrenci olarak 
öğrenimlerine yurt dışındaki işçilerin kazandık
ları paralar, yahut da başlka kanaldan yurt dı
şına gönderilen para ve imkânlardan yararla
narak devam etmektedirler. 

Bugün için 11 839 öğrenciye yurt dışında 
tahsil yapmaları için ortalama olarak 500 mil
yon T. L. karşılığında para sarf edilmesi gerek
mektedir. 

Ayrıca yurt dışında öğrenim yapmak iste
yenlerin türlü sebeplerden büyük bir kısmı ba
şarısızlığa uğramakta, yahut da bir kısmı da 
öğrenimlerini tamamladıktan sonra yurda dön
memektedirler. 

Türk öğrencilerinin yurt dışına giderek tah
sil yapma arzularını ortadan kaldıracak ve bu 
yolda sarf edilen paraların Türk üniversitele
rinin gelişmesinde harcanacak tedbir ve çareler 
düşünülmekte, midir? Düşünülmekte ise bu ted
bir ve çareler nelerdir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20 . 6 .1972 

Özel 
287 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 15,3.1972 tarih ve 7/1015 - 5463/41014 

sayılı, yazılan. 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türk öğ

rencilerinin yurt dışında öğrenim yapma arzu
larını ortadan kaldıracak ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi ile İlgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof .Dr.Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türk öğ
rencilerinin yurt dışında öğrenim yapma arzu
larını ortadan kaldıracak ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevabımız. 

Halen yabancı memleketlerde, 1593'ü devlet 
burslusu, 1940'ı kendi hesabına döviz müsaade-
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li ve 8305'i de döviz müsaadesiz ve kendi hesa
bına olmak üzere 11838 genç öğrenim yapmak
tadır. 

Devlet Kalkınma Planı hedeflerine göre, her 
sene doktora için burslu olarak yurt dışına 
600 öğrenci gönderilmesi gerekirken, ancak, 200 
öğrenci gönderilebilmektedir. Bu maksatla, dev
let öğrencileri için her sene Bakanlığımız Büt
çesine 40 - 50 milyon TL, sı ödenek konmaktadır. 

Yılda ortalama olarak 400 - 500 öğrenciye 
döviz müsaadesi verilmektedir. Bu öğrencilerin 
masrafları Türkiye'de ailelermce karşılanmak
ta, Devlet sadece döviz müsaadesi vermektedir. 

Yurt dışındaki öğrencilerimizin % 70 ini teş
kil eden dövizsiz özel öğrenciler Türkiye'den 
para ve döviz çıkarmamakta, yabancı burslar
dan istifade etmekte veya bulundukları mahal
deki akraba ve yakınlarından maddî imkân sağ
lamaktadırlar. 

Yukarda da belirtildiği gibi, bütün bu öğ
renciler içjin, Devlet Bütçesinden yılda 500 mil
yon TL. ayrılmamaktadır. 

Yabancı memleketlerde resmî, dövizli - dö
vizsiz özel öğrenci olmak üzere üç katagoride 
öğrenim gören gençlerimizin, yurdumuz için ya
rarlı iktisaplarla yurda dönmelerinin sağlanma
sı gerçekten önem taşıyan bir konudur. 

Bir yandan yurdumuzda yüksek öğrenim 
imkânlarının her branşta talep ve ihtiyaca ce
vap verecek bir kapasiteye ulaşamamış olması, 
öte yandan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının ön
gördüğü sayı ve nitelikteki insan gücünün bi
lim ve teknolojisinin en ileri verilerine göre ye
tiştirilmesi zarureti dolayısıyle bu uygulamanın 
durdurulması ve kısıtlanması düşünülmemek
tedir. 

22. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
G.H.P Genel Başkanının Başbakanlığı esnasın
da Oğlu Ömer İnönü için kredi sağladığı iddia
larına dair soru önergesi ve Başbakan adına Ti
caret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı. 
(7/1018) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki önergemin sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Tekin Erer 

I 1. — Sayın Başbakan 27 . 10 . 1971 günlü 
I ve Radyolanndan altı defa yayınlanan istifa 
I mektubunda, Sayın Süleyman Demirel kardeş-
I lerinin kuruluşunda öncülük ettiği, aslında hal-
I ka açık ve yüzlerce ortağı bulunan bir fabrika 

tesisine ait şirkete bir milyon 180 bin dolar kre
di açıldığını, ayrıca aynı şahıslara devlet ban
kalarından büyük ölçüde krediler sağlandığını 
belirtmiş, bunun nüfuz suiistimali olduğunu 
açıkça ileri sürmüştür. 

a) Her iki konu da «Gensoru» ve «Araştır
ma Önergesi halinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine getirilmiş ve Yüce Mecliste saatler
ce süren müzakerelerden sonra, 'Sayın Demire!' 
in, de ısrarlar hakkında «Meclis Tahkikatı» iste
miş olmasına rağmen, Parlamento üyeleri nüfuz 
suiistimali konusunda dedikodu dışında tek 
maddî delil görmedikleri için aleyhte oy kullan
mışlardı. 

Bu defa, Türk Kamuoyu tarafından bilinen 
sebeplerle her iki konu tekrar ve aynen, fakat 
değişik cümlelerle D.P. mensupları tarafından 
ikinci defa T.B.M.M. ne intikal ettirilmiş ve iki' 
aydan beri gündemde altıncı sırada bulunmak
tadır. Fakat aynı konuda daha önce oy kullan
mış T.B.M.M. üyelerinin bu defa başka renkte 
oy kullanmaları beklenemez. 

b) Her iki konu «Günaydın» Gazetesi ta
rafından daha önce ortaya atılmış ve Sayın 
Demirel derhal «tspat Hakkı» tanıyarak mese
leyi Türk Adaleti önüne getirmiş, burada da 
tek maddî delil ileri sürülememiş, hatta gazete 
avukatları İddialarından rücu etmişler ve dava 
tıpkı yüce Meclisteki neticeye ulaşmıştır. 

c) Erim Hükümeti 8 . 4 . 1971 günü vazife
ye başlar başlamaz her iki konya ciddiyetle 
eğilmiş, meseleyi tarafsız tetkik etmek İçin Dev
let Planlama müsteşarlarından kredi veren bü
tün banka müdürlerine kadar hepsini değiştir
miş, fakat yedi ay içinde Sayın Demirel'in kar
deşleri lehinde nüfuz suiistimali yaptığını is
pat edecek bir delile rastlanmamıştır. 

Şimdi soruyorum: Sayın Başbakan T.B.M.M. 
kararına itimat etmiyor. Sayın Başbakan Türk 
Mahkemelerine ve adaletine itimat etmiyor, sa
yın Başbakan bizzat kendi hükümetinin tahki
katına itimat etmiyor. O halde kime, neye ve 
hangi delile itimat ederek istifa mektubunda 
açıkça zikrettiği bu nüfuz suiistimali ithamını 

I yapmaktadır? 
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2. — Sayın Başbakan, Başbakanlık yapmış 
Parti Crenel Başkanlannm yakınlarıyle ilgili 
banka kredileriyle ciddiyetle ilgilenmektedir. 
Acaba sayın Başbakan, sayın C.H.P. Genel Baş
kanının başbakanlığı esnasında bir kısmına biz-
za,t kefil olmak suretiyle oğlu Ömer inönü için 
aldığı ve iflâs masalarına intikal eden yirmi mil
yondan fazla krediyle ilgilenmiş midir? «1970 
Siyasî buhranı ve içyüzü» adlı kitabın 400 den 
432 nci sayfasına kadar tafsilâtiyle anlatılan 
bu konuda bankalar nezdinde bir araştırma ya
pılmış mıdır? Ne netice alınmıştır? 

Yüce Meclis Başkanlığına 
Sayın Başbakandan sorduğum 28 Ekim 1971 

gün ve 35316 numaralı sözlü soru önergemin ya
zılıya çevrilmesini saygılarımla dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Tekin Erer 

T, a 
Ticaret Bakanlığı 8.6.1972 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 4 (140.1) 

Banka ve Kredi 

Konu : istanbul Milletvekili Tekin 
Erer'in soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 . 3 .1972 gün ve 7/1018 - 4595/35316 

sayılı yazmız. 
istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, O. H. P. 

eski Genel Başkanının Başbakanlığı sr-asmda 
oğlunun temin ettiği kredilere dair sözlü soru 
önergesinin yazılı soru önergesine çevrilmesi 
üzerine mezkûr önergenin Sayın Başbakan adı
na Bakanlığımca cevaplandırılması tensibedil-
mliş olup bu husustaki mütalâamız aşağıda arz 
edilmiştir. 

Önergede; C. H. P. eski Genel Başkanının 
Başbakanlığı esnasında bir kısmına bizzat kefil 
olmak suretiyle oğlu Ömer İnönü için aldığı ve 
iflâs masalarına intikal eden 20 milyondan fazla 
kredi üle ilgilenilip ilgilenilmediği, «1970 siyasî 
buhranı ve içyüzü» adlı kitabın 400'den 432 nci 
sayfasına kadar tafsilâtıyle anlatılan bu konuda 
bankalar nezdinde bir araştırma yapılıp yapıl
madığı ve ne netice alındığı sorulmaktadır. 

7129 sayılı Bankalar Kanununun 74 ncü 
maddesi, sıfat ve vazife dolayısıyle vâkıf olunan 
banka veya bankanın müşterilerine ait sırların 

salahiyetli mercilerden gayrısma açıklanmasını 
ya'sakla'nıg bulunmaktadır. 

Tatbikatta «banka sırrı» şümulüne girdiği 
genellikle kabul edilen hususlar aşağıdaki şe
kilde özetlenebilir : 

— Bankaların iç muamelelerine taallûk eden 
ve gizli tutulması istenen bilgiler, şifreler v.s., 

— Banka müşterilerinin kredi ve mevduat 
hesapları, döviz işlemleri, kiraladıkları kasala
rın muhteviyatı, bankaya akdetmiş oldukları 
mukaveleler ve verdikleri hesap vaziyetleri v.s., 

Banka sırlarının ifşasına mezuniyet verilen 
Ra1;âhiye*li merciler Bankalar Kanununda yer 
almamıştır. A^cak, çeşitli kanunlarda bankalar
dan bil?'. talebetmeye yetkili merciler gösteril
miş bulanmaktadır. Bu merciler aşağıda belir-
trlrjıiştir : 

1. Adlî merciler, Cumhuriyet savcıları, sor
gu hâkimleri, mahkemeler, 

2. ic^a ve iflâs daireleri, 
3. Malice Bakanlığı, 
4. T;caret Bakanlığı, 
5. Devlet Planlama Teşkilâtı, . 
6. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 

Y?ı;karda teımas ediPen «salahiyetli merci» le-
rin bankalardan aldıkları bilgilerin «sır» mahi-
yeti'ide olanlar?nm gizliliğine riayet etmeleri 
«•eskirdir. Bu husus çeşitli kanunlarda çeşitli 
hükümlerle teminat altına alınmıştır. Meselâ; 
Bankalar Kanunu m. 75, V. U, K. m. 5. 91 sayılı 
Kanun m. 10, 1211 sayılı Kanun m. 35, 

Bu duruan muvacehesinde T. B. M, M. üyel«-
irriin bankalardan «banka sırrı» şümulüne giren 
hnsnslarda bil?i almaya «salahiyetli merci» 1er-
den madudolma^ıkları mütalâa edilmektedir. 
Bu itibarla, bankalarca hakikî ve hükmî şahıs
lara açılmış bulunan kredilerin miktar ve nevi-
lerinin sözlü ve yazılı soru önergeleri münasebe
tiyle açıklanması mümkün bulunmamaktadır. 
Ancak, bankalarca bazı şahıslara açılan kredi
lerde Bankalar Kanununa veya bankacılık mev
zuatına aykırı şekilde hareket edildiğinin ileri 
sürülmesi halinde durumun Parlamenterler ta
rafından yetkili mercilere intikal ettirilip, tah
kikinin istenebileceği tabiîdir. 

Diğer taraftan, Anayasanın 88 ve 90 nci 
maddeleri hükümleri uyarınca Meclis soruştur
masına karar verilmesi halinde kurulacak «tah
kikat komisyonları» nm, görevlerinin mahiyeti 
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icabı inceleme konularıyle ilgili olarak bilgi is
teme, vesika celbetme ve şahit dinleme yetkile
rinin bulunduğu kabul edilmektedir. Bu halde 
bankaların tahkikat komisyonlarınca talebedile-
rok bilgileri verecekleri tabiîdir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Nalın Talû 

Ticaret Bakanı 

23. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
1960 - 1971 yılları arasında Coca - Cola, Pep-
si - Cola ve Tuborg firmalarına hangi şartlarla 
müsaade verildiğine dair soru önergesi ve Sana
yi ve Teknoloji Bakam Mesut Erez'in yazılı ce
vabı (7/1019) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sanayi Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi istirham ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz 

1. 1960 - 1971 yılları arasında Coca - Cola, 
Pepsi - Cola ve Tuborg firmalarına müsaade ve
rilirken hangi şartlarla bu müsaade verilmiş
tir? Müsaade verilme tarihleri ve şartları neler
dir? 

2. Bu firmalar kendilerine müsaade verilen 
şartları yerine getirmişler midir? Getitrmişlerse 
her firmanın yıllık ihracettikleri mamul ne ka
dardır? Yıldan yıla getirdikleri döviz miktarı 
nedir? 

3. Bu firmalar müsaade şartlarının gerçek
leştirmemiş ise, sebepleri nedir ve bu mevzuda 
ne gibi muamele yapılmıştır? 

T. a 
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı 19 . 7 .1972 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Sayı : 9/349 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 21. 3 .1972 

tarih ve 5477/41099 ve 7/1019 sayılı yazıları. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Vehbi Engiz'in 

«1960 - 1971 yılları arasında Coca - Cola, Pep
si - Cola ve Tuborg firmalarına hangi şartlarla 
müsaade verildiğine» dair yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca 'incelenmiştir. Önerge konusu 
itibariyle Ticaret Bakanlığını ilgilendirdiğinden 
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bu Bakanlıktan alınan 23 Haziran 1972 tarih ve 
4593 sayılı yazı ve bunun eklerindeki bilgiler 
dikkate alınarak istekler karşılanmıştır. 

Cevabımızın ilişikte sunulduğunu bilgilerini
ze saygılarımla arz ederim. 

Mesut Erez 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Vehbi Engiz'in 
«1960 - 1971 yıllan arasında COCA - COLA, 
PEPSİ - COLA ve TUBORG firmalarına han
gi şartlarla müsaade verildiğine» dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının cevabıdır. 

1. Yazılı soru önergesinde üç grup halin
de cevaplandırılması istenilen hususlar her bir 
firma için ayrı ayrı ele alınarak cevaplandı
rılmıştır. 

Cevaplar ektedir. 
2. Bu firmalar esas itibariyle Ticaret Ba

kanlığı ile ilişkisi bulunan kuruluşlar olduğun
dan bu Bakanlıktan alman bilgiler esas alın
mıştır. 

3. 6224 sayılı Kanuna tabi olan bu firma
ların, kâr transferinde bulunabilmesi ve bu kâr
larımın vergi kanun ve kararname hükümleri
ne uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadıkla
rının tespiti hususu Maliye Bakanlığının görev
leri dahilindedir. 

4. Diğer taraftan notun tetkikinden de 
anlaşılacağı üzere : 

COCA - COLA ve PEPSİ - COLA firma
larının kararnameleri üzerinde henüz neticelen
memiş birtakım çalışmaların yapılmakta oldu
ğu müşahade edilecektir. 

Bu çalışmalar sonuçlandıktan sonra önerge
nin 3 ncü maddesinde sorulan «bu mevzuda ne 
gibi işlem yapılmıştır» isteği karşılanmış ola
caktır. 

I - THE COCA - COLA EXPORT CORPO
RATION TÜRKİYE ŞUBESİ : 

1. Firma için çıkartılan ilk müsaade ka
rarnamesi 3 . 8 . 1965 tarih ve 6/5055 sayılı
dır. Bu kararnamedeki- şart «En az ithal edi
len ham ve yardımcı madde bedeli ve transfer 
edilecek kâr kadar bir özütün müteakip yılda 
ihracı ve kararname tarihini takibeden bir yıl 
içinde yatırımın tahakkukundan» ibarettir. 

2. Bilâhara firma ile ilgili 16 . 7 . 1970 ta
rih ve 7/1005 sayılı Kararname çıkarılmış bu-
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nunla yukarda bahsi gecen 6/5055 sayılı Ka
rarname iptal edilmiştir. Bu kararname ile fir
maya COGA - COLA özütii dışında domates 
salçası imali müsaadesi de verilmiştir. 

a) Bu kararnamenin 6.4 No. lu şartına gö
re firmanın kâr transferinde bulunabilmesi için: 

6.4.1. Kararnamede bahsi geçen imalâtların 
gerçekleşebilmesi maksadıyle yurt dışından it
hal edilen veya dahilî piyasadan satınalınan 
ithal malı ham ve yardımcı maddelerin bedeli 
kadar, transfer edilecek döviz cinsinden net 
döviz, mamullerin bir veya birkaçının ihracı 
yoluyla, harcamanın yapıldığı yıl veya onu ta-
kibeden yıl içinde yurda getirilmiş olacaktır. 

b) 6.4.2. Yukarda belirtilen ihracat taah
hüdüne ek olarak; firmanın bütün tesislerinden 
elde edilecek mamullerinin iç satışlarından elde 
edilecek transfer edilebilir kârın, 

1970 ve 1971 yıllarına ait tutan, 
1972 ve 1973 yıllarında 1,5 misli ve 1974 ve 

onu takibeden yıllarda 2 misli olacaktır. Bu 
miktar ihraçedilecek mamullerden elde edile
cek kârın tutan kadar transfer edilebilir para 
cinsinden ve net döviz mamullerinin bir veya 
birkaçının ihracı yoluyla kârın doğduğu yıl ve
ya en geç onu takibeden yıl içinde yurda ge
tirilmiş olacaktır. 1969 yılına ait transfer edi
lebilir kârların tutan kadan yapılması gereken 
ihracat 1970 yıilı veya en geç 1971 yılı sonuna 
kadar gerçekleştirilecektir.» 

3. Firmadan alınan ve kuruluşundan bu 
yana sağladığı kârları ile ithal ettiği hammad
deler, dahilden aldığı ithal malı hammaddeler 
ve yaptığı ihracat tutarını gösterir bir üste ili
şiktedir. (Ek : 1) 

Firma 1966 ve 1967 yıllarında 6/5055 sayı
lı Kararnamede bahsi geçen ihracat şartını ye
rine getirmediği için bu yıllara ait 852 586,20 
va 3 868 004,63 TL. lık kârlan T. C. Merkez 
Bankasında bloke edilmiştir. 1968 yılı kân ve 
ithal edilen hammadde bedelleri kadar bir ih
racat 1969 yılında yapıldığı için Maliye Ba
kanlığınca 1968'e ait 4 141 756,77 TL. lık kâr 
transfer kabul edilerek firma sermayesine katıl
masına müsaade edilmiştir. 

Firmanın 1969 yılı hesaplan incelemesi he
nüz sonuçlandınhnamıştır. 1970 ve 1971 yılla
rında bir kâr doğmadığı için firmanın kâr 
transferi söz konusu değildir. 

Bunun dışında firmaya 7/1005 sayılı Karar
name ile COCA - COLA özüt tesislerinin kapa
sitelerini her yıl 100 ton/yıl artırmak suretiy
le 5 yılda 500 ton/yıldan 1 000 ton/yıla çıkar
ma müsaadesi verilmiştir. Fakat firma bu tev-
sie, kararnamede belirtilen sürede başlamadı
ğı için mezkûr kararname hükmünün iptali 
Bakanlığımızca DPT dan talebolunmuş ve DPT 
da iptala karar vermiştir. Firma kararname
sinde bunu ve başka noktaları kapsayan deği
şiklikleri havi olarak hazırlanan kararname 
taslağı karar verilmek üzere Ticaret Bakan
lığınca DPT na iletilmiş bulunmaktadır. 

II. Pepsi Cola mamulleri Limited Şirketi : 
1. Firma 20 . 6 . 1964 tarih ve 6/3217 sa

yılı Kararname ile kurulmuştur. Buna göre 
firma «En az ithal edilen hammadde bedeli ve 
transfer edilecek net kâr l^edeli kadar konsant
re ihraç etme» yükümlülüğündedir. 

2. Firmadan alınan ve yıllar itibanyle sa
tın aldığı ithal malı hammadde bedelleri ve 
sağlanan net kâr ile ihracat tutarlarını gösterir 
liste ilişiktedir. (Ek : 2) 

3. Firmanın gerek, kararnamesinde Tür
kiye'de şube açarak faaliyette bulunması gere
kirken buna riayet etmeyerek ayrı bir limited 
şirket kurmuş olması ve gerekse en az ithal 
malı hammadde ve transfer edilecek net kâr 
kadar ihracatta bulunmaması nedeniyle karar
namesinin iptali cihetine gidilmiştir. Firma he
sapları üzerinde Maliye Bakanlığı Hesap uz-
manlannca yapılan inceleme sonucunda firma
ya ihraç mükellefiyetini yerine getirmesi için 
DPT kararıyle yeniden süre verilmiş ve fakat 
buna da uymadığı için kararnamesinin iptali 
için konu Bakanlığımızca DPT'na iletilmiş ve 
DPT'ca de bu yönde karar verilmiştir. Firma 
buna itirazda bulunmuş olup dosyası şu anda 
Yüksek Planlama Kurulundadır. 

III. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. 
1. 10 . 1 . 1967 tarih ve 6/7563 sayılı Ka

rarname ile kurulmasına müsaade edilmiştir. 
Kararnamedeki ihracata ilişkin şartlar aşağıda
ki gibidir : 

a) Bira istihsalinde kullanılan maltın iki 
mislinden ve 600 000 dolardan az olmamak 
üzere ihracat yapılması (ancak bu ihracat as
garî, transfer edilecek kâr ve ithali zarurî 

302 — 



M. Meclisi B : 144 11 . 10 . 1972 0 : 1 

hammaddeler bedelinden eksik olmayacaktır. 
Türkiye'deki NATO Kuvvetlerine yapılan satış 
ihracata dahildir.) 

b) Herhangi bir suretle malt ihracı müm
kün olmadığı takdirde, ihracat gerçekleşinceye 
kadar kar transfer edilmemesi, 

2. Şirketten ahnan ve yıllar itibariyle yap
tığı ihracat ile yabancı ortağın kâr transferle
rini gösterir liste ilişiktedir. (Ek : 3) 

3. Firma kararnamesinde mevcut ihracat 
'taahhüdünü yerine getirmiş bulunduğundan şu 
anda yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

— 308 — 
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Pepsd-Cola Mamulleri Limited Şirketi 

Yıllat itibariyle dahilî piyasadan satınahnan 
ithal malı hammadde'Ifer 

Fatura fiyata Türkiye'ye 
Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1987 
1968 
1969 
1970 
1971 

Toplam 

TL. 

1,676,913,25 
1,960,— 

432,— 
94,937,10 

381,185,40 
941,489,70 

16,599,862,41 
1,225,000,— 

20,921,779,86 

maliyeti $ 

53,618,30 
98 — 
21,60 

5,598,— 
17,040,— 
9,808,— 

293,848,32 
30,500,— 

411,252,22 

Yıllar itibariyle işletmeden sağlaman, net kâr : 

1964 , 
1965 
1986 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Topllam 

Yok 
105,644,30 
230,535,30 
986,696,02 

2,794,150,95 
3,436,095,40 
2,977,798,81 
1,099,418,63 

12,190,339,41 

Yok 
11,634,83 
25,389,35 

108,099,— 
307,726,— 
381,788,38 
287,408,81 
110,027,91 

1,233,274,28 

Not : Yular itibariyle işletmeden sağlanan 
net kârın dolar karşılıkları, o yıllarda geçerli 
kurlar üzerinden hesaplanmıştır. 

Yıllar itibariyle {yaptığımız ihracat : 
1970 109,800,— 
1971 271,499,— 
1972 31 Mayıs 1972'ye kadar 105,513 

Toplam 486,872,— 

11 10 . 1972 0 : 1 

Haziran ilginde akreditifi 
açümjiş olan 18,900,— 

IBuig'üne kadar taransfer' (edilmiş kâr mevcut 
değildir. 

Blokaj : Pepsi - Cola Metropolitan Boıttling 
Co, ıgıeimel hükümlerle % 5,77 oranında ortak ol
masından dolayı 1965 - 1970 yıllan arasındaki 
kârdan bu şirketin hissesine (isabet eden TL. 
044,841,48, Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sından bloke edilmiştir. 1971 yılı kârından ayni 
şirketin hissesine düşen TL. 101,011,41 Haziran 
1972 aşyımıda ayni hesaba bloke edilecektir. 

Ek : 3 
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A,Ş. 
Ticaret Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Ge

nel Müdürlüğünden firmamız hakkında isteni
len bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 

A) Blanço kâr - zarar durumu : 
1 -1909 açılış yılı - zarar 
2 -1970 Blanço kân : 7,512,000,41 TL. 
3 -1971 » ,» : 10,027,870,42 TL. 

B) îhracat durumu : 1,047,872,28 ÜS $ Malt 
1 - 1970 yılı : 12,445,41 US $ Bira 

(OF - FOB) 
2 -1971 yılı : 707,119,— US $ Malt 

(FOB) 
18,930,— US $• Bira 

(FOB) 
Kanamam© gereğince ihracat yükümlülüğü 

600.000 $ dır.) 
C) Transfer edilen % 60 yabancı ortak kâr 

yapı 
1-1970 yılı 1,013,954 TL. 

(Stopaj yapıldıktan sonra) 106,580 $ 
2 -1971 > 3,386,680 TL. 

(Stopaj yapıldıktan sonra) 223,543 $ 
D) Bloke edilen miktar yoktur. 
E) Kararname hükmü dışında munzam ih

racat taahhüdümlüz yoktur. 

305 — 



M. Meclisi B : 144 11 . 10 . 1972 O : 1 

1972 yılı Bütçe kanununa bağlı (A / l ve A/3 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usılu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAMSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcı oğlu 
Ali Kısam Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin PaJksüt 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılma2 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcam 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 232 

Kabul edenler : 228 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 208 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Fikret Turhamgil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroglu 
Kemal Er'dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BÎTLlS 
Kenan Mümtaz Akışılı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
Bari as Kümtay 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

edenler] 
DENİZLİ 

ilhan Açıkalm 
DİYARBAKIR 

Behzat Egilli 
Nafiz Yıldıran 

EDİRNE 
Ülaami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim CSnisÜ 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
1. Hüseyin Incioğllı 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naip oğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Tüıkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmaib 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
A. Turgult Topaloğlu 
Hasan Tür kay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
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Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Alı Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Eemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

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

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Oevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Epgun 
Mustafa Kuibilay îmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Voysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Burdanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavuraıacıoğlu 
Meviüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Harndi Mağden 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret Öve* 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin YeTiipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali GöMü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

[Çehin&erler] 
ANKARA İSTANBUL 

Osman BöiKükbaşı Reşit Ülker 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Gülilüoğlu 
M. Salâhattdn Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yalnız Acar 

ANKARA 
Orhan Alp 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu (1.) 
ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahitt Menteşe 
Kemail Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

[Oya katîlmtyanlar] 
BALIKESİR 

Öilhat Bilgettıan 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Osıman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir (B.) 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslaaı 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samıet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Gtöğıüış 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t A.) < 
Niznmettin Erkmen 
Hidayet ipek 

OÜMÎÎSANE 
Nurettin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin: Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
ismail Arar (B.) 

Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas (I.) 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
îsınrail Hakkı Teikinel 
Naime ikbal Tokgöz 
Necdet Uğur 

IZMÎR 
Şevket Adalan (1.) 
Mustafa Akan 
Şeref Bakşık 
ihsan Gürsan 
Talât Orbon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki'Üner 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbafcan • 
1. Eteım Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 
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KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M Nuri Kod aman oğlu 
(B.) 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
ErolAkçal (B.) 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
T7" Ti* -Yaşar Bir 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

[Açık Ü% 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Nafiz Yavuz Kurt 
(t Â.) 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath (Bşk. V.) 
Kadri Eroğan 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan öztrak 
M. Sabri Sözeri 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

lelikl&r] 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 10 

Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 

XVvllClll x l l (kil 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Veıhbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasuzıoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Îsımaâl Hakkı AbdogaB 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevlt 
Cahit Karakaş 

— 309 — 



M. Meclisi B : 144 11 . 10 . 1972 O : 1 
İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasansınm yapılan açık oylamasına verilen oylann sonucu: 
(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılma? 

ADIYAMAN 
M. Zeflö Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamıdi Hamamcıoğlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

MANİSA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulus'oy 

ANKARA 
Kennal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paıksüt 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan AH Gülcan 

Üye sr yısı : 450 
Oy verenler : 232 

Kabul edenler : 229 
Reddedenler : 1 
Çeldnserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 208 
Açık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San
dıkçı ogihı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akısık 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küıntay 
ibrahim öktem ^ 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Hazım Da£lı 
Arif Tosyahojrlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Arslan Topcubaşı 
Ali Nakî Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhamd Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim C&nislî 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğht 
Gıyasettin Karaca 
PWat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
t. Hüseyin IncıoŞlu 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Abdullah tzmen 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngö 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgöin Siliivrili 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoglu 

IZMlR 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Burhanettün Asutay 
M. Hulusi Çakır 
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Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nilııad Kürşad 

"Şinasi Osma 
Kemal önder 

KARS 
Lp i f Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal G-üven 
Oaman Y"elt«|kin, 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan DenU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Mustafa Toplular 
Hasan Toka l ı 

KAYSERİ 
Tufanı Doğan Avfangü 
M. Şevket Doğan 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali öakan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet yüceler 

KIRKLARELİ 
"Mehmet Atagün 
Feyızullah Çanikçı 

KI5ŞJS5ÎR 
Mustafa A t o y 
<5evat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Oevat Âdemoğlu 
Veibbi Engiz 

KONYA 
^ezai Ergun 

Mustafa Kulbilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğhı 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Erşoy 

MALATYA 
Hakkı Çtöflççe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orj}an Daut 
C. Selçuk Gümüşpalu 

MARAŞ 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 1 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Bager 
Esat Kıpatboğlu 

[Beâda 
DİYAB 

Necmettin ( 

[Çekini 
ANKAfiA 

Osman Bölükbaşı 

NİĞDE 
M? Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akşll 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikre* Övet 

SİVAS 
Hüseyin Çnıar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 

ienler] 
BAKIR 
Gönenç 

terler] 
ÎBTJ^BJJL 

Reşit Ülker 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hailimi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğln • 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Btirincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenıpmar 

TOFA 
Necati Akşpy 
Neomettlin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Kapaıkeçdla 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat 4£ 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahme£ Qm& 
S. Takin MTOHfcı 
Kevni Ne4imoğlu 

- & u -
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[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza G-üHHioğlu 
M. rSalâhattin Kılıç 
MeBh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali ıCavit Oral 
Elmir H. Postaca 
Kemal Satır 
Ahmet Topal oğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHtSAE 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Aear 

ANKARA 
Orhan Alp 
ibrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Aydın- Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalnoğiu 
ihsan Âtaöv 
Ömer Buyrukçu 
»Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahit Menteşe , 
Kemali Ziya öztürk 
(B§k. V.) 
tsımet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Öihat Bilgeöıan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osıman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BlTLÎS 
Mbidin İnan Gayda!1 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir (B.) 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demârer 
Abdurrahmıaaı Gül«r 
İhsan Tömbuş 

DENIZLI 
Sami Aralan 
Fuat AYCI 
Mehm/et Emin Durul 
Hasan Körkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Saimşet Güldoğan 
AH Rıza Septioğloı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemısettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göıgüş 
Mehmet Kılıç ( 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
( t A.) . 

Nizam ettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdeımiır 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
femail! Arar (B.) 

M. Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan. Eyühoğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
İsmail Hakkı TekmeK 
Naiıme İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şeref Baikşık 
İhsan Oürsan 
Talât Orhor 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç; 
Ali Nalfei Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin EribaJkan 
1. Ethem Kilıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koç aş 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ-
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KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 
MeHımet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUÖLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

Haydar Özalp (B.) 
ORDU 

Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy • 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol AkçaiL (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Myas Kılıç 

Nafiz Yavuz Kurt 
(î. A.) 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath (Bşk. V.) 
Kadri Eroğan 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ X 1 i l \ X X V X / İ X \ J 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

[Açık üyelikler] 
Ağn 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 10 

Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Vrthbi Mpli'lr V vaiifj-l X T J - C I ± X \ . 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur ' 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Cahit Karalfeaş 

t 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
^KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türk Lasını 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 yapılmasma dair önergesi 
(10/22) 

6. — 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 

maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

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

8. — Sivas 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) 

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 Sadr ettin 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 uyarmea 

(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 uyarınca 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 mıaddesi 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 ilhan 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 tespit 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 mıntakasının 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 m/üessese 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 yapılan olum
suz etkileri ve tardihî ©ser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin doğılllmasmd?\ki aks;:k-
lııkknn. neler olduğunu tesbit etmek maksac^y-
lie Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

24. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Milî Eğitim silstemıimizdeki aksaklıkların ve 
soranlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyar;nı-
oa bir genel görüşme açılmasına dai^ önergesi 
(8/17) 

25. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında hilgti edinmek maksadıyle Anayasalın 



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

26. — içel Milletvekili Celâl Kargılımın. 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatl ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanıu 88 
nci maddesi uyarınca bir genel göıüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'im, 
Tarım îş Kanununun biiran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 ncd maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

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

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatr.-ik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi ecin
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

30. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'inn. 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anay*.ta
nın 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-
derilerilnıi tespiit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması ani 
masına dair önergesi (10/35) 

32. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'inn, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı 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 hanıgi 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
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının 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
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

35. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul .Tuğu id-
diasıyie Anayasanın 88 nci maddesi uyanı»ca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner^ t si 
riO/40) 

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

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

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

39. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
.-üşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'j.tk 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dcir 
önergesi (10/45) 

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



41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazım nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 neti maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair Önergesi (10/47) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin miillî çıkarımı/ paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içtin alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uja-
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılliması için alınması lâzım gel en 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mt< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla.•••mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbiılerin ne.er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması ; çıl-
nıasma dair önergesi. (10/50) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasryle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin ne'lier olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek mal şa
dı yle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca tir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

47. —- İçel Milletvekili Calâl Kargılı'ı m, 
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 öner
gesi. (10/53) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclîs araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek ivn re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

50. — İçel Milletvekili Calâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi 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'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir se
kilide desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran-
ması yönünden alınması gereken tedbirleri ti s-
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dnîr 
önergesi. (10/57) 

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

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

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

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



ötmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

56. — Bursa Milletvekili Kasım Önadum'm, 
TRT Kurumunun 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 Öztürk'ün, 
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 Milletve&iü Vahit Bozııtlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair öneırmgesi (10/68) 

60. — Samsun Milletvekili Kâmran Evüya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
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 açılmasına dair önergesi. (10/65) 

62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozath'mn, 
asayişsizlik • konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 
• 63. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

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

64. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
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' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etımek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

66. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
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) 

G7. — Maraş Milletvekili 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 maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

68. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim 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 Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim 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 girmesi 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 ekonomik soranlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

73. — İçel Milletvekilli Turhan Özgikıer'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'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekono'misine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair öneırgesi. 
(10/74) 

75. — Maraş Milletvekili İbrahim 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'nm, 
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) 

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) 

78. — Giresun Milletvekili 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 nci 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 etmek: amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

80. — İçeil Milletvekili 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 Milletvekili 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) 



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'ın, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle 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 ihtiyacolup 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'nın, 
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 

7 — 
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'ın, 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'ın, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Baikanlığınm 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 



8 — 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

100. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

103. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî 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 Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 
ıSosyal (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'mn, 
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. •— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yöz
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'mn, 
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'mn, 
halkımızın iyi belenmesini yağlaımaik ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 83 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

110. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşıgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü 'kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri 'tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel gÖrüşjme açılmasına dair 'önergesi 
(8/50) 

111. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirler] tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

112. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
'birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için ge.re!kli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek 'üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X J. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/692; Cum
huriyet, Senatosu : 1/106) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 741; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1972) 



X 2. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanım tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi: 1/GD1; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
742; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 28 . 9 . 1972) 

I I 
SORULAR, G-ENSOEULÂB VE Gffi.KEL 

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 Ataöv'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 dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açııl'masına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

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

4. — izmir 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 
Bakır çayın 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 Haindi 
Ilamamcıoğlu'nun, Ebet* ve Akşehir göllerinin j 

meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
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 kurııl-
masmm düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanımdan sözlü sorusu (6/52) 

10. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, 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 golleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

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

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

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

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
di'beyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup 'kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

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

20. •— Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragölPün mey-
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dana getirdiği taşikımların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
sorusu (6/84) 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
un, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/90). 

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'ım kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

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

25. — Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal 
Palaoğlu'num, Etibanfca bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî KaynakLar Balkanından 
sözlü sorusu (6/95; 

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

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ım, 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 faibrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

29. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri bakanlarım
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

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

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

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

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

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

36. — içel Milletvekili öeiâl Kargılı'mm, pa
so ihtilâfı üzerime, Başbakan tarafından, A. P. 
OrtaJk Grup toplantısında yapılan komuşmi'aya 
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'ım; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarımdan sözlü sorusu (6/110) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'im, ilk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanımdan, sözlü sorusu 
(6/114) 

42. — Ankara Milletvekili ibrahim Oüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağıma dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
lime dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 
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44. — Ordu Milletvekili Memduıh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
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) 

47. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'mın, 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' 
m, 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 BJilmi İşgüzar'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'nm, 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 1. — 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'm, 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 ilinin 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, ]92'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 birlerinin harp malullerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalaası 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) 
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6. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve* Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TüEÜK 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-
ımek 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) 

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'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161'e 1 nei ek ve 
161'e 2 rıci 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 Özbey'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 Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 nen 
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 : 21 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli-

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 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
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fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368'e 1 ncd ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

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 : 369 ve 369'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, 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 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (iS. Sayıları : 377 ve 377'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

18. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 neı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6.7.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

,20. —- Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei 
Umumiye Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci 
maddelerinin değiştirilmesi V© 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 
İçişleri 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 İşgüzar'm, 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 Kargılı'nm, 40v3 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
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, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında 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) 
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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) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime' 
den doğma Zara'nın Tekke Köyünde nüfusa ka
yıtlı Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/525 (S. 
Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

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

32. — Sivas ili, İmralı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'mn dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair 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) 

34. — 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, Hamzaoğlu, Sultan'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, Astsubay (941/828) Başça
vuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'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, Fehime' 
den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 309 
hanede kayıtlı Enver özePin öyel 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 Ballı nm, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 
1.*) . 9 . 1972) 

39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacisiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'ın özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (ıS. 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 Sırrı 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 nei 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) 

X 43. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi1 ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
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Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

V 
İKÎ 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 tarihi : 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 ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve 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 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) (S. ıSa-
yısı : 343 ve 343'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

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) 
(ıS. 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 11'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-

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 Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 



din Denıirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417). (;S. Sayısı : 351 ve 351'e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 .2 .1972) 

12. — İstanbul 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 nci 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 İçişleri 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 nci 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 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

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. Sayılan 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 'mm 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 Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları 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.lu 
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) 

23. — Arşiv 'kaınunu itaîsarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

24. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi1 (2/610) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi : 

26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul kararıyle) 

X 25. -—• Memur Yardımlaşma Kurumu ka
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
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
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Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçiei Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

26. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

27. — 7116 sayılı îmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve îmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

X 28. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

29. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

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

31. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2.6.1972) 

X 32. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 

2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

33. — 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1972) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. (Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 35. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deiliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve .Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (B. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

36. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592)' (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1972) 

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

38. — 27 Mayıs 1969 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 39. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili 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, istanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, içişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
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»eçilen 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
ğıtıma tarihi : 30. 6.1972) 

K 40. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında 
kanlın 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) 

f< 41. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metle alman kararın onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/115) (S. Sayısı : 678 v e 678te 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

42. — Nevşehir 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 43. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı 
ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek 
kanı|m 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 : 
1 1 . 7 .1972) 

X 44. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu ta
sarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabı
tası hakkında 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 içişleri, 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) 

45. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve 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 eklenmesin© ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve T^kel ve 
Plan komisyonları raporları (1/139) (S. Sayı
sı : 110 ve llO'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 4 . 1970 ve 15 . 9 . 1972) 

46. — 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) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

47. — 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) 

48. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
(1/540) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 9 . 1972) 

49. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğuikpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/597, 2/598, 2/726) •($. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

(Millet Meclisi 144 ncü Birleşimi) 


