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(7/1425) 412:415 

11. — Ankara Milletvekili Şinasi öz-
denoğlu'nun, Ankara'da satılan gaz tüp
lerinin kontrolsüz satışına dair soru öner
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13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Maraş İlindeki pamuk üreticisi
nin durumuna dair soru önergesi ve Tica
ret Bakanı Naim Talû ile Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevap
ları '(7/1445) 418:419 

14. — İstanbul Milletvekili Tekin Er-
er'in, 1971-1972 yılları içinde uygulama 
programına alınan kamu sektörü yatırım
larına dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nm 
yazılı cevabı (7/1446) 419:420 
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ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in 
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soy'un, Merzifon ilçesinin Alıcık bucağın
da ortaokul açılmasınnı düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı 
cevabı (7/1494) 433 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, bir parlamenter hakkında yapılmış 
olan ihbarın değerlendirilmediğine dair 
soru önergesi ve içişleri Bakanı Ferit Ku
bat'm yazılı cevabı (7/1496) 433:434 

23. — Edirne Milletvekili llhami Er-
tem'in, akşam kız sanat okulu müdürleri
ne yan ödeme verilmesine dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakam Sabahattin 
Özbek'in yazılı cevabı. (7/1497) 434:435 
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verilmesine dair soru önergesi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Balkanı Kemal Demir' 
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25. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz' 
•m, etiket koyma mecburiyetine uymayan 
'satıcılara ne gibi kanunî işlem yapıldığına 
idari soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim 
Talû'nun yazılı cevabı (7/1501) 436:438 

.+.. >••<« 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan iki oturumda da çoğunluk sağlana
madığından ; 30 . 3 .1973 Cuma günü yapılacak 
T. B. M. M. Birleşik toplantısından sonra top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,19'da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Nurettin Ok 

Kâtip 
Sivas 

Kâtip 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

Enver Ahova 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 197.1 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/816) ('Sa
yıştay Komisyonuna) 

Tezkereler 
2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğünün 19'69 bütçe yılı Kesimhesahına ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
ıSayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/1033) (Sayış
tay Komisyonuna) 

3. — Hacettepe Üniversitesi 1.969 bütçe yılı 
Kesmıhesaibına ait genel uygunluk bildiriminin 
'sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(1/1034) ((Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1969 
Bütçe yılı Kösinhesahma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/10135) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

liaporlar 
5. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 

yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayaibaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis

yonları roparları (1/536) (ıS. Sayısı : 861) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) (GÜNDEME) . 

6. —Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin 1 
nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/730) (iS. Sayısı • 862) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 3 . 1973) (GÜNDEME) 

7. _ 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
•kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) ('S. Sayısı : 863) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) (GÜNDEME) 

8. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarlısı ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hanıdi 
Özer'in 1402 sayılı Siki yönetim Kanununun 26 
ncı madde/sine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî 
ıSavunma ve Plân komisyonlarıdan seçilen 3'er 
üyeden kurulu 105 numaralı Geçici Komisyon 
raporu ve Anayasa Komisyon (mütalâası (1/782, 
2/832) (ıS. Sayısı : 856 ve 856'ya 1 nci ek) (Da
ğıtma -tarihleri : 22 . 3 . 1973 vc 30 . 3 . 1973) 
(GÜNDEME) 

»•<< 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılıma! saatti : 16,21 

'BAŞKAN : Başfcaııvekili .Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Tufan, Doğan Avşargü (Kayseri) 

ıBAŞKAN — Millet Meclisinin 86 ncı Birle
şimini açıyorum. 

BAŞKAN •— Daha önceki yapılan yoklama

da Millet Meclisinde 248 milletvekilinin, hazır 
olduğu tespiit edilmiştir. Bu seibeple Millet Mec
lisi toplantısınla geçiyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLA»! 

1. .—• Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, üye
si bulunduğu Millî ıSavunma Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi. (4/376) 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Turgut Ar-
taç'ın komisyondan istifa önergesi var, takdim 
ediyorum: 

— 390 
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ıMille't Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Millî Savunma Komisyo
nundan istifa. ettiğimi saygılanmila arz ederim. 

Kars 
Turgut Artac 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine suna
rım. 

2. —$i ir t Milletvekilini. Nebil Oktay'ın, üye
si bulunduğu \Adalet Komisyonundan çekildiği
ne dair önergesi. (4/377) 

•BAŞKAN — Siirt Milletvekili Nöbil Ok
tay'ın komisyondan istifa önergesi var, takdim 
ediyorum. 

ıMille't Meclisi Başkanlığına 
Görevli bulunduğum Adalet Komisyonundan 

istifa ediyorum. Gereğini saygı ile arz ederim. 
Siirt 

Nöbll Oktay 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

3. •— Ordu Milletvekili Memduh Ekşinin, 
Mehmet Baydar'ın esi ve çocukları ile Bahadır 
Demir'in eşine vatanî hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair kanun teklifinin gündeme alın
ması hakkındaki önergesi. (2/825, 4/378) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Memduh Ek-
şi'nin bir kanun teklifine ait önergesi var. Oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 . 2 . 1973 tarihinde vermiş olduğum Meh

met Baydar'ın eşi ve çjocııkları ile Bahadır De
mir'in eşine vatanî hizmet , tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifim komisyonca 
süresi içinde sonuçlandırılmadığı biran önce ka-
nunlaşma'sı zorunlu bulunduğu dikkate alına
rak İçtüzüğün 36 ncı maddesine istinaden gün
deme alınmasını ve ivedilikle görüşülmesini say
gılarımla rica ederim. 

Ordu 
Memduh Ekşi 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu adına bu 
konuda beyanda bulunacak arkadaşımız var 
mı?... 

30 . 3 . 1973 O : 1 

Verilmiş olan kanun teklifinin İçtüzüğün b'b 
ncı maddesi uyarınca 45 gün zarfında görüşü
lüp bir karara bağlanması gerekir. Şayet bu 
müddet zarfında kanun teklifi grüşülememişsc 
o teklifin sahibinin Genel Kurula meseleyi geti
rerek Genel Kurulun oyuna başvurması hakkıdır. 

Komisyon bu hususta bir beyanda buluna
cak mı, niçin bu kanun teklifini muayyen süre 
zarfında görüşemedliğini bildirecek mi?... Yok. 

Sayın Memduh Ekşi vermiş olduğu kanun 
teklifinin komisyonda süresi zarfında görüşüle
mediğinden bahisle gündeme alınmasını talc-
betmektedir. Önergeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Anlaşılamadı. 

Önergeyi ka'bul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

4. ı— Danıştay Kanununun bâzı maddelerini 
değiştiren kanun tasarısının görüşülmek üzere 
havale edilmiş olduğu 16 kişiden müteşekkil Kar
ma Komisyonun; partilerin üye sayılarındaki 
son değişiklikler nedeniyle oranların uygunlu
ğunu sağlamak üzere 7 'üye Millet Meclisinden, 
7 üye Cumhuriyet Senatosundan alınmak sure
tiyle 14 üyeden kurulması hakkında Başkanlığın 
açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Da
nıştay Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun tasarısı Genel Kurulumuzca 7 . 3 . 1973 
tarihli 73 ncü Birleşiminde 16 kişilik hir Kar
ma Komisyona havale edilmiş idi. Siyasî par
tilerin üye sayılarındaki son değişiklikler ne
deniyle oranların uygunluğunu sağlamak üzere 
adı geçen Karma Komisyonun 8'er kişiden de
ğil, 7'şer kişiden kurulması ve 14 kişilik olması 
gereği zorunluluk halinde ortaya çıkmış bulun
maktadır. 

Bu seibeple bu komisyonun 14 kişilik olarak 
kurulması zorunluğıı hususunu Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kaibul edenler... Ka'bul et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

Buna göre 7 üye Millet Meclisinden, 7 üye de 
Cumhuriyet Senatosundan alınmak suretiyle 
kurulacaktır. 

— 391 — 

file:///Adalet


M. Meclisi B : 86 3 0 . 3 . 1973 0 : 1 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, Ekim 
ve Kasım 1972 tayları hesabına mt MecMs He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/25) 
(S. \Sayısı : 653) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Eylül, Ekim ve Kasım 1972 ay
ları hesalbına ait Meclis Hesaplannı Incele'me 
Komisyonu raporu var, takdim ediyorum: 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilenme rapor 
muhtevasını sunuyorum. 

2. — Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünün 
kutlanması hakkında kanun tasarısına dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve €. Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/1658; C. Senatosu : 1/117) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 761, 761'e 1 'nci $k, 761*e 12 nci ek; <J. Se
natosu S. Sayısı : 226) (2) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
daha önce Millet Meclisinde kabul edilmiş bu
lunan Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünün kut
lanması hakkındaki kanunun Cumhuriyet Se
natosunca vaki değişikliği üzerinde geçici ko
misyonun bâzı maddeler üzerinde benimseme 
kararı vardır. Bu bakımdan Cumhuriyet Sena
tosundan gelen iş bu meseleyi takdimen müza
kere konusunda bir önerge vardır, önergeyi tak
dim ediyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek 
işler kısmında yer alan 761'e 1 nci ek sıra sa
yılı Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönümü
nün kutlanması hakkında kanun tasarısı daha 
önce Millet Meclisinde görıüşlüp kabul edilmiş 

(1) 853 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 

(2) S. Sayılı 761 ve 761'e 1 nci ek olan bas
mayazı 22 . 11 . 1972 tarihli 11 nci Birleşim 
tutanağının sonundadır. 761'e 2 nci ek S. Sayılı 
basmayazı tutanağın sonunda eklidir. 

ve Cumhuriyet Senatosundan bâzı değişiklik
lerle ıgeri gelmiştir. Tasarının gündemdeki sair 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
'teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Plân Komisyonu Başkan vekili 

Naci Çerezci 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kajbul edilmiştir. 

Oereği buna göre yapılacaktır. 
Mulhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin 50 

nci Yıldönümünün kutlanması hakkındaki ka
nun tasarısının 1 nci maddesi kesinleşmiş bu
lunmaktadır. 2 nci maddede Cumhuriyet Sena
tosu Millet Meclisinin metnini değiştirmiş ve 
şimdi okutacağım şekle getirmiştir, takdim edi
yorum : 

MEHMET İSMET ANGI (.Eskişehir) — Bir 
kellime ve virgül (,) değişiklikleri var, sadece 
onları arz etseniz. 

BAŞKAN — Değişikliği okutuyoram. 
Anlıyorum ama, maddeyi bu haliyle oya su

nacağım, çünkü, yapılan değişiklik çok küçük 
nüanslarla da olsa Meclis bir şeyi kafbul ede
cek, onun için okutmam lâzım. 

2 nci maddeyi Cumhuriyet Senatosunda 
yapılan değişik şekliyle okutuyoram. Bu de
ğişiklik komisyonca uygun mütalâa edilmiş
tir!: 

Türfeiyıe €unınuriy©töinin (kuruluşunun 60 nci 
yıM'ömümünün IkutlanmaJsı haMonda 

kanun tasarısı 

iMadde 2. — Kutlama programlarının baş
lıca amacı: 

Milletimizin istiklâline, tarihî haklarına ve 
yurdumuza yapılan haksız saldırılara karşı mil
letçe direnişi, saldırgan düşmanları yurdumuz
dan kovmak için şahlanan millî şuur ve millî 
mücadele rulhunu, 

(«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» il
kesini temel sayan, insan hak ve hürriyetlerine 
dayalı, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hu
kuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin do
ğuş ve gelişimini, 
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Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve hayat se-
ibejbi olan Atatürk inkılâbının millî hayatımızda
ki önemli rolünü, 

Türk millî mücadelesinin mazlum milletlerin 
.kurtuluş çabalarına örnek ve önder oluşunu, 

Modern Türk Develinin dünya milletleri 
arasındaki yerini, 

İnsan hak ve hürriyetlerini geliştirme ve 
koruma azmini, 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesine bağlı
lığını, 

Tıürk Milletinin bütün fertleriyle kaderde, 
kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün 
ih'aliintde millî şuur ve ülkü etrafında birleşme 
ıgereğind bütün imkânlardan yararlanarak içte 
ve dışta duyurmak, anlatmak ve kavratmaktır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 nci 
maddeyi Cumhuriyet Senatosu ıbu sekile dü
zenlemiş, yapılan değişiklik komisyonumuzca 
uygun mütalâa edilmiştir. Benimsemeyi Yüce 
MeclMn oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.., Uygun bulunmuştur, kalbul 
edilmiştir, madde bu şekilde kesinleşmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 3 ncü maddede de bir 
değişiklik yapmıştır, 3 ncü madede Cumhuriyet 
'Senatosunun yapmış olduğu değişik metni tak
dim (ediyorum1: 

Madde 3. — Kutlama faaliyetlerini plânla
mak:, koıordine etmek ve gerekli programları 
hazırlamak üzere Bakanlar Kurulunca (Ellinci 
Yıldönümü Kutlama Yüksek Kurulu) kurulur. 
Bu kurulun üye sayısı, görev ve yetkisi Bakan
lar Kurulunca tespit edilir. 

Mahallî kutlama programlarının hazırlan
ması ve yürütülmesi için illerde il kutlama ku
rulları, ilçe, bucak ve köylerde kutlama komi
teleri teşkil edilir. 

Bu kurul ve komitelerin kuruluş, görev ve 
yetkileri valiliklerce düzenlenir. İl, ilçe ve bu-
cakardabi kutlama kurul ve komitelerinin baş
kanları mahallin en büyük mülkiye âmirleridir. 
Köylerde ise kutlama komitelerine muhtarlar 
başkanlık eder. 

Dış ülkelerde bu komiteler, büyükelçi, yok
sa konsoloslar başkanlığımda kurulur. 

Üniversiteler, akademiler ve TBT, 50 nci 
yıldönümü kutlama programlarını, Kutlama 
Yüksek Kurulu ile işibirliği yaparak hazırlar
lar. 

BAŞKAN — 3 ncü madede Cumhuriyet Se
natosunun değişik bu metni Plân Komisyo
nunca uygun bulunmuş ve benimsenmiştir. Be
nimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler.. .Etmeyenler... Benimseme ka
bul edilmiştir ve 3 ncü madde okunan şekliyle 
kesinleşmiştir. 

4 ncü maddede de Cumhuriyet Senatosu bir 
değişiklik yapmış ve bu değişiklik Plân Komis
yonunca benimsenmiştir. 4 ncü maddede Cum
huriyet Senatosunun yapmış olduğu değişik met
ni takdim ediyorum. ' 

Madde 4. — Kamu kuruluşları, kutlama ha
zırlık ve uygulaması için; 50 nci Yıl Kutlama 
Yüksek Kurulunun isteyeceği teknik ve idarî 
personeli, hizmet için lüzumlu araç, gereç ve 
malzemeyi bu komisyon emrine vermekle yü
kümlüdür. Bu personelin özlük hakları esas 
dairelerince karşılanır. 

BAŞKAN — ' 4 ncü maddede yapılan bu 
değişiklik, Plân Komisyonunca uygun mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. Benimsemeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kaıbul edilmiştir. 

4 ncü madde okunan şekliyle kesinleşmiştir. 
5 nci madde üzerinde Cumhuriyet Senato

sunun yapmış olduğu değişiklikle maddeyi 
takdim ediyorum. 

Madde 5. — Cumhuriyetin 50 nci yıldönü
mü dolayısıyle 1973 yılı içinde; 

a) Yurdun her tarafında konferans, semi
ner ve festivaller tertibi; kitap, broşür, filim 
ve öğretici malzeme yayını, Türk Bayrağı, ma
dalya, pul, rozet dağıtımı ve tedavülü ile v.s. 
hususlar ayrıca programlanır. 

b) 50 nei yil münasebetiyle Sivas'ta ilk fa
kültesi 29 Ekim 1973'te öğretime başlamak 
üzere, Cumhuriyet Üniversitesi adiyle bir üni
versite kurulur. 

Üniversite, kuruluşu ile ilgili ilk harcama
lar bu kanunla sağlanan fondan Kutlama Yük
sek Kurulu kararı ile yapılır. 

c) Kurtuluş Savaşında gösterilen kahra
manlıkları ve Büyük Zaferi tarihe mal etmek 
için yurdun çeşitli yerlerinde kurum ve der-
neklerce yaptırılacak anıtların tamamlanması
na bu kanun ile sağlanan fondan Kutlama 
Yüksek Kurulunun kararı ile yardım yapıla
bilir. 
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BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Cumhu
riyet .Senatosunca yapılan değişiklik Plân 
Komisyonunca uygun mütalâa edilmiş ve bc-
n imrenmiştir. 

Buyurun Sayın Erstoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) .— Değerli Baş

kan, muhterem arkadaşlarım. 
(Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş ve 

komisyonca da benimsenmiş olan, okunan 5 nci 
madde, daha evvel Yüksek Meclisçe 4 ncü 
madde olarak kabul edilen maddenin yerine ka
im olmak üzere getirilmiştir; bu metinden anla
şılmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlar, burada uzun boy
lu görüşmeler yaptık, bu metnin üzerinde dur
duk, sadece bir ilimizde üniversite açılmasıyle 
iktifa etmeyip, Cumhuriyetin 50 nci yılında 
hiç değilse en az beş ilimizde daha, yüksek okul 
ve üniı ver sitesi veya fakültesi bulunmayan en 
az beş ilimizde daha yeni fakülteler açılmasına 
imkân veren bir hüküm de getirmiştik, Yüce 
Meclisin çok saygı değer oyları ile. 

(Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra bâzı 
gelişmeler oklu; hem komisyon, hem muhterem 
Hükümelt temsilcisi buraya çıkarak, «buna im
kân yoktur, maddî olanaksızlıklarla bu işler hal
ledilemeyecektir, bu fıkrayı 'kaldıralım» dedi
ler. Bütün bunlara rağmen, eğitimde fırsat 
'eşitliğini teminen yoksul, fukara, fakir köy 
çocuklarının okuma imkânının sağlanması ga
yesiyle Yüce Heyetiniz bütün bu aksi beyan
lara, görüşlere rağmen bu fıkrayı ilâve etmiş 
ve en az beş ilimizde daha yeni fakülteler açıl
ması hususunu derpiş eylemiş idi. 

Buna rağmen, daha doğrusu, Hükümet tem
silcisi arkadaşımızın «maddî imkânlar yoktur, 
açamayacağız,» demesine rağmen, başka yerde 
fakülte açmamıza imkân yoktur» demesine rağ
men ve elde bulunan bir Üniversiteler Kanunu 
>olmasma rağmen, Millî Eğitim Bakanı, Mart 
ayının başında hepimizin hatırlayacağı gibi 
(basında yer alan geniş bir izaihatta bulundu, 
zannediyorum Samsun'da idi; dediler ki, - üç 
'beş vilâyet ismi daha sayarak - «buralarda yeni 
üniversiteler açacağız» ve yine üç beş vilâyet 
ismi daha sayarak, «buralarda da yeniden fa
külteler açacağız» 

Muhterem arkadaşlar, bu ne tutarsızlıktır? 
Bir taraftan, Kanunda yer alması Yüce Heyet
çe istenen ve kararlaştırılan bu husus şimdi 

kanundan çıkartılmaya çalışılıyor, bir taraftan 
da fakülte açılması değil, yeni yeni üniversite
ler açılmasından bahsediliyor. Bu ne tutarsızlık
tır muhterem arkadaşlar? 

Bu şartlar altında Yüce Heyetin 5 nci mad
desini ve fakir, fukaraya fırSa't eşitliğine muh
taç vatandaşlarımıza okuma imkânları sağla
masını niyaz ediyor, rica ediyor, istirham edi
yorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. 
Muhterem milletvekilleri, bu değişikliği Plân 

Komisyonu benimsemiş bulunmaktadır. Yüce 
Heyet kalbul ettiği takdirde madde bu şekliyle 
kesinleşmiş olacaktır. Şayet benimsemeye Yüce 
Meclis uymazsa, o zaman mesele Anayasanın 
92 nci madesi uyarınca bir karma komisyona 
intikal edecek ve karma komisyon yeni bir me
tin hazırlayacaktır. Bu sebeple benimseme ka
rarını Yüce Meclisin oyuna sunuyorum:: Be
nimseme kararını kalbul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. Madde, Cumhuriyet Senato
sunca vukulbulan değişik şekliyle kesinleşmiştir. 

Madde 6. •— Cumhuriyetin 50 nci yılını kut
lama amacıyle yapılacak her türlü törenler, 
toplantılar, yayınlar ve diğer faaliyetler hak
kında seçim yasakları hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 6 nci maddede Cumhuriyet, Se
natosunca düzenlenen bu değişik metin Plân 
Komisyonu tarafından benimsenmiş bulunmak
tadır. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiş ve 6 nci madde okunan şekliyle kesin-
1 eşrmştir. 

Madde 7. — Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü 
bayramı, hazırlanacak programa göre; 26 Ekim 
197)5 günü saat 13,00'tc başlar ve 30 Ekim 1973 
günü saat 24,00'te sona erer. 

BAŞKAN — 7 nci madde, Cumhuriyet Sena
tosunca şimdi okunan şekliyle düzenlenmiş ve 
Plân Komisyonu bu değişikliği benimsemiştir. 
Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 
7 T-e.j madde okunan şekliyle kesinleşmiştir. 

Madde 8. — Cumhuriyetin 50 nci yıldönü
münün hâtırası olarak 25 milyon TL. sına ka
dar altın ve gümüşten mamul paraların tedavü
le çıkarılmasına Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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BAŞKAN — 8 nci madde, •Cumhuriyet Se
natosunca şimdi okunan şekilde düzenlenmiş ve 
Plân Komisyonunca benimsenmiştir. Benimse
meyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiş ve 8 nci 
madde okunan şekliyle kesinleşmiştir. 

Madde 9. —• Bu kanun gereğince hazırla
nacak program ve yatırım harcamalarını kar
şılamak üzere, aşağıda yazılı kaynaklardan 
meydana gelen bir fon teşkil edilir; 

a) 1973 yılı için Maliye Bakanlığı bütçe
sinden ayrılacak 80 milyon TL. tutarındaki 
ödenek, 

ıb) Kutlama amacı ile özel ve tüzel kişiler 
tarafından yapılacak bağışlar (aynî ve nakdî 
yardımlar), 

c) Yayın, filim, rozet ve benzerleri faali
yetlerle .satışlaı* sonucu sağlanacak gelirler, 

Bu fondan yapılacak her türlü harcamalar 
fona katılan ödeme ve bağışlar, her türlü ver
gi, rüsum ve harçlardan muaftır. 50 nci Yıldö
nümü Kutlama Yüksek Kurulunca onaylanan 
programları için ilgili makamlar tarafından yu
karıda söz konusu edilen fondan yapılacak har
camalar hakkında 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Mııhasc-
bci Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 9 ncu madde Cumhuriyet Se
natosunca şimdi okunan şekilde düzenlenmiş ve 
değişiklik Plân Komisyonunca benimsenmiştir. 
Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: 
Kalbui edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiş ve 
9 ncu madde şimdi okunan şekliyle kesinleşmiş 
(bulunmaktadır. 

Madde 10. — 5 nci maddede gösterilen 
hizmetlere ait hesap usulleri, kutlama progra
mı, tören süsleme ve ışıklandırma esasları, tö
renlerde kullanılacak vecize, döviz ve 'benzer
lerinin metinleri, fondan yapılacak sarfiyatın 
esasları, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluş
ları dışından çalışmalara katılacaklara verile
cek jüri ödeneği, huzur hakkı ve yol masraf
ları ödemesi esasları ile bu konularda 50 nci 
Yıl Kutlama Yüksek Kuruluna verilecek yet
kiler Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 
Bu konularda gerektiğinde yönetmelikler hazır
lanır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde şimdi okunan 
şekliyle Cumhuriyet iSenatosunca değiştirilerek 
kabul edilmiş ve Plân Komisyonu bu değişik 
metni benimsemiş bulunmaktadır. 

Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Benimseme 
kabul edilmiş ve İO ncu madde okunan şekliyle 
kesinleşmiştir. 

11 nci maddeyi o'kutuyorum. 
Yürürlük : 
Madde 11. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde yürürlük maddesi
dir, Millet Meclisi de zaten aynı şeyi kabul et
miştir. 

Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiş ve 
kesinleşmiştir. 

12 nci maddeyi o'kutuyorum. 
Yürütme : 
Madde 12. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Bu maddeyi de Millet Meclisi 
aynı şekilde kaibul etmiş bulunmaktadır. Bu 
söbeple 12 nci maddeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu haliyle 761'c 
1 nci ekte kayıtlı Cumlhuriyetin 50 nci Yılının 
Kutlanması hakkındaki kanun tasarısının baş
lığının da değişmesi gerekmiştir. 

Millet Meclisinin kaibul etmiş olduğu metin
de; «Cumlhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönümü
nün kutlanması hakkındaki kanun» tasarısı 
başlığı Cumlhuriyet Senatosunda; «Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşunun 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun» tasarısı 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Başlıkta vukufbulan bu değişiklik Plân Ko
misyonunca da haliyle 'benimsenmiş bulunmak
tadır. 

Cumhuriyet Senatosunca başlıkta yapılan 
bu değişikliği Yüce M'eclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
ve bu şekliyle, «Türkiye Cumhuriyetinin kuru
luşunun 50 nci Yıldönümünün kutlanması hak
kında kanun» tasarısı Meclisimizce de kabul 
edilmiş ve yüksek takdire iktiran edecek hale 
gelmiştir. 
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Memleket, Millet ve Cumhuriyet için hayır
lı, uğurlu olsun. 

3. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı 'Kanununun 5 nci mıaddesinin 1 nci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Maliye ve Plân (komisyonları raporları 
(1/730) >(S. [Sayısı ': 862) (1) 

(BAŞKAN — Devlet Bakanı Doğan Kitap
lı tarafından Başkanlığa gönderilmiş bir öner
ge vardır, takdim ediyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Ka
nununun 5 nci maddecinin 1 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı tabedile
rek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığının 
plânlanan hizmetlerinin yürütülmesini donmuş 
tasarruf mevduatı limitinin genişletilmesini. 
Türk sanayiine katkıda bulunma imkânlarının 
artırılmalını sağlayacak nitelikte olan tasarı
nın önemi, mahiyeti ve müstaceliyeti dikkate 
alınarak gelen kâğıtlardan gündeme alınıp 48 
saat beklemeden gündemdeki diğer bütün işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Kanun bir maddeden iba
rettir gelen kâğıtlardan gündeme alınması hu
susunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

48 saat bekleme hükmüne hacet kalmaksı-
sııı görüşülmesi hususnu Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul e'denler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemde bulunan diğer maddelere takdi
men görüşülmesi hüsulsunu 'oyunuza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Sayın komisyon ve sayın Hükümet yerini 
almışlardır. 

Bu konuda düzenlenmjiş bulunan raporu 
okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

(1) S. [Sayısı 862 olan ibamıayazı tiuianağm I 
sonuna eklidir. \ 
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BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyo
rum. Rapor üzerinde buyurunuz Sayın Kork-
mazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce saat 15,0O*te Türkiye Bü
yük Millet Meclisi toplantısı yapılan yok
lama üzerine açılmış, ıbilâhara yapılan Cum
hurbaşkanlığı seçimi sonucunda salonda çoğun
luk bulunmadığı için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi toplantısı Pazartesi gününe bırakılmış
tır. Daha sonra Sayın Başkan, yoklamanın ce
reyanı sırasında salonda 248 milletvekili bu
lunduğu gerekçesiyle Millet Meclisi toplantı
sını açmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, ben zatıâli-
nize Vakıflar Bankasının sermayesinin çoğal
tılması konusunda söz verdim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ben 
Vakıflar Bankası sermayesinin çoğaltılması hak
kındaki kanun olsun, bir başka kanun olsun şu 
anda Millet Meclisini çalışır göstermek için ya
pılan bir toplantıda herhangi bir kanunun mü
zakere edilenııeyeeeğini ifade maksadıyle bura
da bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazean bir nokta
da anlaşmaya medburuz, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Burada Vakıflar Bankasının sermayesinin 
çoğaltılması yönünde hazırlanmış raporu okut
tum size de rapor üzerinde söz verdini. Eğer 
zatıâliniz rapor üzerinde değil de bu kanunun 
usul yönünden görüşülemeyeceği veya buna 
benzer diğer kanunların görüşülemeyeceği ko
nusunda söz vermiş olsaydım, o zaman bu be
yanda bulunma hakkınız doğardı. Şimdi müsaa
de buyurunuz rapor üzerinde konuşmaya'caksı-
nız bir başka şekilde talepte bulununuz o talep 
neticesinde size söz verip vermeyeceğimi tespit 
edeyim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, rapor üzerindeki mütalâamı arz 
etmeden önce çıkacak kanunun âkiıbeti hakkın
daki endişelerimi ifade ediyorum. Buradaki ka
nunu mevcut bulunan arkadaşlarımızla birlik
te saatlerce müzakere edip kabul etsek dahi bu 
kanun, kanun haline gelemiyecektir. Meclisin 
toplantısındaki usulsüzlük dolayısıyle. 
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Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni çalıştırmamak için bir gayret var, öbür ta
raftan da Meclisi çalışır göstermek için bir gay
ret var. Böyle bir gayret içinde her
hangi bir kanunun ele alınması imkâ
nı olmadığını ifade ediyorum, zabıtlarla 
'da bu gerçek ortadadır, Sayın Başkanın beyan
la riylc da ortadadır. Ben Yüksek Heyetinizi 
ıtsulsüz olarak toplanıp birtakım meseleler üze
rinde usulsüz olarak mesai sarf etmekten Sayın 
Başkanın alakoyma'Si için kanunun esası hak
kında fikir beyan etmiyorum. 

Saygılar sunarım. 
TURHAN Ö2GÜNER (İçel) — Siz de Mec

lisi çalışmaz mı göstermek istiyorsunuz?? 
HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Biz 

vakıaları tespit ediyoruz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Özgüner, 

hitap size değil. Sayın Dikmen ve Sayın Çakır-
oğlu lütfen siz de yerinize oturunuz. 

Muhterem, milletvekilleri, şimdi şu noktayı 
tespit etmek mecburiyetindeyiz; bu Meclisle
rin çalışmalarının kendisine göre bir düzeni ve 
çalışmaların devamm'da uygulanan bir İçtüzü
ğümüz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lantısı ayrı, Millet Meclisi toplantısı ayrı bulun
maktadır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yok
lamayı ne zaman yaptınız Sayın Başkan? Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yoklamasını Millet 
Meclisine esas aldınız. 

BAŞKAN —• Rica ediyorum; ben konuşur
ken size konuşma hakkı yok ki. Usulsüzlükten 
'bahsediyorsunuz, bizzat kendiniz usulsüzlüğün 
içine giriyorsunuz. Lütfen beni dinleyiniz de, 
onu takiben, varsa beyanınız konuşursunuz. 

Aslında, yapılan yoklamada 248... 
.NECATİ OAKIROĞLU (Trabzon) — Han

gi yoklama Sayın Başkan? Ondan sonra yokla
ma yapmadınız. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yoklamasında 248 milletvekilinin olduğu tespit 
olunduğu cihetle... 

' 'NECATİ ÇAKIROöLU (Trabzon) — Böyle 
şey görülmüş müdür Sayın Başkan? 

•BAŞKAN — Böyle şeyin görülüp görülme
diğini belirtmek daihi muayyen bir kaideye müs
tenit. Lütfediniz, dinleyiniz: noksanı varsa ik
mal edersiniz. 

Şimdi, onu takiben Millet Meclisi Başkanı 
olarak çoğunluğun olduğu düşüncesi içerisinde 
Meclisi açmış bulunuyorum. Eğer milletvekil
lerince, beş milletvekili olarak, toplu olarak bir 
itiraz vâki olmuş olsa idi, o zaman Millet Mec
lisinde bu itirazı mesmu görür ve Millet Mec
lisini de yoklamaya tabi tutardım. Böyle 
'bir itiraz olmadığına göre, milletvekillerinin bu
rada mevcut bulunduğu faraziyesine istinat ede
rek Meclisi yürütmüş bulunuyorum. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de yapılan oylamada ekseriyetin bulunmadığı
nı belirtmek suretiyle ikinci toplantıyı açtınız. 
Ekseriyetin olmadığını siz söylediniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica edi
yorum beyefendiler. Ben konuşurken hiç kim
senin konuşmaya hakkı yok. 

Bu seibeple, vermiş olduğum izahat muva
cehesinde; Millet Meclisini açtığım .anda beş 
arkadaşımız ayağa kalkardı, yoklama isterdi. 
Bu dilek usule göre uygun mütalâa edilirdi, 
yoklama yapılırdı. Şu ana kadar yapmış oldu
ğumuz muamelede hiçbir usulsüzlük ve uygun
suzluk yoktur. Rapor üzerinde söz verdiğim bir 
sırada da, daha önce tesis edilmiş bir temaüle, 
göre bir yoklama yapmam mümkün değil. Tâ ki 
ıbir oylama muamelesine geçtiğim anda beş mil
letvekili dilerse, ayağa kalkar ve çoğunluğun 
olmadığını iddia eder; o zaman, onların yap
mış olduğu bu .görev muvacehesinde Baş'kalnık 
da gereğini yapmaya mecbur kalır. Bunun dı
şında yapılan her türlü beyan usule uygun de
ğildir. 

Şimdi, Vakıflar Bankasının sermayesinin ço
ğaltılması konusunda raporu okutmuş bulunu
yorum. Rapor üzerinde müzakereye devam edi
yorum. 

Söz isteyen var mı?... Yok. 

Raporun tümü üzerinde başka söz isteyen ol
madığına göre maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum... 

NECATİ ÇAKIR'OĞLU (Trabzon) 
riyet yok. 

Ekse-

(Demlokratik Parti sıralarından beş üyenin 
ayağa kalktığı görüldü.) 
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BAŞKAN —• 'Tamam... İşte usule uygunluk 
'bu. 

Ekseriyet yok iddiası var. Sayın Hasan De
ğer, Sayın Ekrem Dikmen, Sayın Adnan Akar
ca, Sayın Sami Aslan, Sayın Necati Çakıroğlu... 

BAŞKAN — Yoklama muamelesine başlıyo
rum. 

(Adana secim çevresinden başlamak sure
tiyle, ad okunarak yoklama yapıldı.) 

(BAŞKAN — İkinci defa yoklama yapmayı 
zait telâkki ediyorum. İsmi okunduğu zaman 
olmayıp, sonradan gelen arkadaşlar lütfen işa
ret buyur'sunlar, töspit edelim. 

Yoklama işlemi sona ermiştir. 

1. ı—• Afyon Karahısar Milletvekili {Süleyman 
Mutlu'nun, {Afyon (Karahisar ili Emirdağ ilçesi 
Davulga •bucağında doludan \zarar görenlere ye
niden tohumluk ve &iraî kredi verilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Tarım :JB akanı Ilyas Karaöz'ün yazılı cevabı. 
(7/1287) 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun cevabını yazılı olarak Ta
rım Bakanı tarafından verilmesine müsaadele
rinizi rica eder saygılarımı sunarım. 

11 . 9 . 1972 
Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Emirdağ'ı ilçemizin Davulga bucağında 1972 
haharırida meydana gelen dolu âfeti sebebiyle 
tarım ürünleri hasar görmüştür, fakat aynı ye
rin Alasakallı mahalle'sinide'ki bölgenin hasarı 
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Beş milletvekili, İçtüzük uyarınca çoğunluğun 
olmadığı iddiasını ileri sürmüşlerdir. Başkan
lık olarak bu beş milletvekilinin itirazlarına uy
gun hareket etmek mecburiyetindeyim. 

Yapılan yoklama sonunda, yoklamada ge
rekli çoğunluğumuzun olmadığı tespit edilmiş
tir. 

Bu sebeple; 2 Nisan 1973 Pazartesi günü ya
pılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısından sonra toplanmak üzere, 
'birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanana saatti : 17,16 

l VE CEVAPLARI 

ise yüzdeyüz olup gerekli inceleme tespit ko
misyonlarınca da tutanak ile mahallinde rapo
ra aktarılmıştır. Mevcut felâketten dolayı: 

1. Banka borçları ertelenmemiştir. Sebebi 
nedir? 

2. Yeniden tohumluk, ziraî kredi verilmesi 
mümkün müdür? 

T. C. 
'Tarım Bakanlığı 9 . 3 . 1973 
Özel Kalem Müd. 

' Sayı : 731/18220 
Konu : Afyon Karahisar Mil
letvekili Süleyman Mutlu'nun 
önergesi Hk. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 9 . 1972 gün Kanunlar Müdürlü

ğü 6444/48536 sayılı yazı. 
Afyon Karahisar Milletvekili 'Sayın Süley

man Mutlu'nun, Emirdağ ilçesi Davulga buca-

III. — YOKLAMA 

• « mmfm »• 

VI. — (SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULA 
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ğmdan doludan zarar görenlere tohumluk ve 
ziraî kredi verilmesine dair yazılı soru önerge
si eevaibmm iki nüsha olarak eklice sunulduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

İl yas Karaöz 
Tarım Bakanı 

'Emirdağ ile esi Davulga bucağında doludan 
zarar görenlere toilmmluk ve ziraî kredi veril
mesine dair Afyon Karalı işar Milletvekili Sa
yın 'Süleyman Mutlu'nun yazılı soru önergesi 

1. Konu ile ilgili olarak Afyon Karahisar 
teşkilâtımızla, yapılan temas sonucu, 1972 yılın
da Emirdağ ilçesinin, Davulga bucağında do
ludan zarar olduğu tespit edilerek zarar gören 
çiftçilerin banka borçlarının tecili hususunda 
gereken işlemin yapılması için Emirdağ Kay
makamlığının 3 . 8 . 1972 gün ve 26-0-477 sa
yılı yakısı ile keyfiyet Emirdağ Ziraat Bankası 
Sulbe Müdürlüğüne bildirildiği anlaşılmıştır. 

2. 1972 yılı güzlüğü olarak 5254 sayılı Ka
nuna göre Afyon iline tahsis edilen tohumluk
lardan 75 ton 1 149 Kundura, 12,85 ton Bezos-
taya - 1 çeşidi buğday tohumluğu ile 75 ton to-
kak arpa tohumluğu Emirdağ ilçesine tefrik 
edilmiştir. Tohumluk talebinde bulunulduğu 
takdirde Davulga bucağının ihtiyacı karşılana
caktır. 

Arz olunur. 

2. •—• Ankara Milletvekili Sakıp Hiçeri-
ınez'in, 12 J/art 1971'den önce anarşik olaylara 
katılan memur sendikaları ile 'yöneticilerine dair 
soru önergesi ve Başbakan <ve kendi culına Ada
let Bakam Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı. 
(7/1306) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan ve Adalet Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
ları hususunda gereğini müsaadelerinize suna
rım. 

28 . 9 . 1972 
'Sakıp Hiçerimez. 

Ankara Milletvekili 

Anayasamızın 46 ncı maddesinin değiştiril
mesi için ileri sürülen gerekçe, memur sendi
kaları ile yöneticilerinin 12 Mart öncesi anar
şik olaylara katılmış olmaları idi. 
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Yaklaşık olarak 1,5 yıldır 12 Mart öncesi 
anarşik olaylara katılanlar, ilgili yargı organ
larında sanık olarak muhakeme edilmekte, bir 
kısmı suçlu görülerek mahkûm olmakta, bir kıs
mı da suçsuz görülerek beraet etmektedirler. 

Olaya konan ilk teşhisin isabet derecesini 
tespit cdobilnıck ve ileride görüşülecek yasalar 
üzerinde görüşlerimi belirtmek ve kullanacağım 
oyu tayin bakımından; 

1. 12 Mart öncesi anarşik olaylara katılan 
memur sendikaları ve yöneticileri var mıdır? 
Ya r ise: 

a) (Sendikaların adları nedir? 
b) Yöneticileri kimlerdir? 
2. Bu yöneticiler ve sendikalar hakkında 

bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise; bu iş
lemler nelerdir? 

3. Bu yöneticilerden yargı organlarına sev-
kedilenler olmuş mudur? Olmuş ise: 

a) İsnat edilen suçları ile sevkedilenler 
kimlerdir? 

•b)- Aldıkları cezaları ile suçlulukları sabit 
görülenler kimlerdir? 

c) Beraet edenler kimlerdir? 
d) Delil yetersizliğimden 'beraet edenler 

kimlerdir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 12 . 3 . 1973 

Ceza, İş. Gn. Müdürlüğü 
.Sayı : 12801 

Konu : Ankara Milletvekili Sa
kıp Hiçer'imez'in soru önergesi
nin oevaplandırıldığı hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Se'kreterlik, Kanun

lar Müdürlüğü ifadeli 9 . 10 . 1972 gün 
ve 7/1306-6548/49083 sayılı yazılarına: 

lb) 15 . 11 . 1972 gün ve 46640 sayılı yazı
nıza : 

12 Mart 1971 tarihinden önce, anarşik olay
lara katılan menmur sendikaları ve yöneticile
ri hakkında, Ankara Milletvekili Sakıp Hiçeri
mez tarafından Sayın Başbakana ve Bakanlığı
mıza yöneltilmiş 'bulunan ve Sayın Başbakan 
adına da tarafımızdan cevaplandırılması, Baş
bakanlığın 19 . 10 . 1972 gün ve 77 - 226/10840 
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sayılı tezkereleri ile tensip kılınan 28 . 9 . 1972 
günlü yazılı soru öncrigeSinin covaıbı aşağıda 
arz olunmuştur. 

Ankara Milletvekili Sayın Sakıp Hiçeri-
mez'in önergesinde bahis konusu edilen husus
ların eevaplandırılalbilmesin'i temincn, bütün 
Ağır Ceza Cûmihuriyet savcılıkların'dan bilgi 
istenmiş ve alman cevapların derlenmesi sonu
cunda ; 

Halkı suç işlemeye neşren tahrik ve teşvik 
suçlarından sanık İlksel Genel Başkanı Kenan 
Keleş, TÖS Genel Başkan Yardımcısı Dursun 
Akçam, Üniversite Asistanları Sendikası Genel 
Başkanı Osman Yiğit 'haklarında T. C. Kanunu
nun 311 ve 312 nci maddeleri gereğince açılan 
kaimi davası ile, TÖS Ankara Şubesi Başkanı 
'Cemil Ça'kır, Üniversiteler Asistanları Sendika
sı Başkanı Aziz Ekşi haklarında aynı maddeler 
gereğince açılan kamu davasının ve kanunun 
suç saydığı fiilleri açıkça övm'ek ve basın yo-
lııyle suç işleımeye talhrik ve teşvik fiilinden 
TÖS Gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Arif 
'Gelen ve Yönetici İbrahim Osmanoğlu hakla
rında açılan kamu davasının duruşmalarına 
devam olunduğu; 

Yine T. C. Kanununun 311 ve 312 nci mad
delerine mulhalaf etten sanık TÖS Yönetim Ku
rulu Başkanı Fakir Baykurt ve TÖS Gazetesi 
ıSorumlu, Yazı İşleri Müdürleri İ. Sefa Güner 
ve Korkut Akal haklarında açılan kamu dava
larının ıberae't kararı ile 'sonuçlandığı; TÖS Ge
nel Başkanı Dursun Akçam'in 100 lira ağır pa
ra cezası ve TÖS Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Arif Gelen'in 1 900 lira ağır para ee-
zasiyle mahkûmiyetlerine karar verilip, cezanın 
tescil edildiği; 

Öğretmen boykotu olarak anılan olaylar sı
rasında, usul ve nizam hilâfına memuriyet gö
revlerini terk ve öğretmenleri bu suçu işlemeye 
tahrik ve teşvik ettikleri iddiasiyle, TÖS ve 
İLKSEN yöneticileri 105 sanık hakkında kamu 
davası açıldığı; 50 sanık hakkında beraet ka
rarı verilip, 12 sanığın T. C. Kanununun 236/1, 
59 ncıı maddeleri ve 647 sayılı Kanun gereğin
ce 125'şer lira ağır para cezaöı ve ikişer ay on-
beşer gün memuriyetten men, bir sanığın da 
647 sayılı 'Kanun uygulanmadan 2 ay 15 gün 
hapis ve 125 lira ağır para cezasiyle tecziseyine 
karar verilip, bu cezaların tescil edildiği; 42 

sanık hakkındaki kamu davalarının duruşma
sına devam edildiği; ayrıca TÖS yöneticisi 5 

sanık hakkında 171 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna muha
le eftt en açılan kamu davasının da duruşması
na devam olunduğu; 

Bunlardan ibaşka, usul ve nizam hilâfına 
memuriyet görevini terk suçundan sanık 665 
öğretmen hakkında açılan kamu davasının ya
pılan duruşmaları sonunda; 210 sanık hakkın
da beraet kararı verildiği; 107 sanık 'hakkında 
verilen beraet kararlarının yazılı emir yolu ile, 
Ya^gıtayca, aleyhte tesir etmemek üzere bo
zulmasına karar verildiği; 73 sanığın 150'şer 
lira ağır para cezası ve üçer ay memuriyetten 
muvakkaten men cezalan ile mahkûmiyetlerine 
karar verilip, işlbu cezaların tecil edildiği; 275 
sanık hakkındaki davaların da duruşmasına de
vam olunduğu, anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, Sıkıyönetim Komutanlıkları 
tarafından yayınlanan (bildirilerle de, önerge 
kapsamına giren ve Sıkıyönetim adlî mercileri
ne intikal etmiş bulunan diğer anarşik olaylar
la ilgili, açılan davalar ve sonuçları hakkında 
ayrıntılı bilgiler verilntiş bulunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge saJliibine bil dirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mit Ku
ruluşundan bugüne "kadar Bakanlığınız 'bünye
sinde çalışan personel (hakkında açılan adlî ve 
idarî takibatların miktarına dair ısoru önergesi 
ve Sanayi 've Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in 
yazılı cevabı (7/1323) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın 'Sana

yi ve Teknoloji Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
2. 10. 1972 

Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 

(Bakanlığınızın kuruluşlarından bu güne ka
dar yıllar itibariyle, Bakanlığınız ve Bakanlığı
mıza bağlı kuruluşlar bünyesinde hangi suçtan 
kaç adet personel hakkında adlî veya idarî ta-
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kitoat açılmıştır? Haklarında takibat açılan bu-
kimselere ne gibi cezalar verilmiştir? Taki
bata uğrayan kimselerin adları ve takibata uğ
radıkları dönemdeki görevleri ile görev mahal
leri nedir? 

T. C. 
.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5. 3. 1973 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayn : 9/175 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm «Ku
ruluşundan bugüne kadar Bakanlığımız bünye
sinde çalışan personel hakkında açılan Adlî ve 
İdarî takilbatların miktarına dâir» Yazılı Soru 
Önergesine Bakanlığım cevabı iki nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mesut Erez 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm 
«Kuruluşundan bugüne kadar bakanlığımız 
bünyesinde çalışan personel hakkımda açılan 
adlî ve idarî takibatların miktarına» dair yazı
lı soru önergesine Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığının cevabıdır. 

1. Soru önergesinde istenilen bilgilerden Ba
kanlık Merkez Teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı Ku
rumlar personeline ait adlî ve idarî takibatla* 

rm miktarını gösterir tablo ilişikte sunulmuş
tur. 

Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere 
1972 den geriye doğru 10 yıllık devreye ait bilgi
ler yıllar itibariyle daha eskiler ise toplam ola
rak göstermiştir. Soruşturmalardan nekadarı-
Tiın Adlî ve nekadarmm da İdarî olduğu «Di
yecekler» sütununda belirtilmiştir. 

2. Bakanlığımız ve Teşekküllerinin kurulu
şundan bugüne kadar geçen devre esnasında 
personel hakkında yapılan takibatta: Persone
lin kimlikleri, görevleri, görev mahalleri ve ve
rilen cezalar belirtilmek suretiyle cetvellerin 
hazırlanması; Teşekküller ve bunlara bağlı mü
essese ve fabrikaların büyüklüğü ve adedi çok
luğu nedeniyle uzun bir süreyi kapsıyacağı ve 
özel bir çalışmayı gerektireceği anlaşıl mış
mıştır. 

Ayrıca, malûmları olduğu veçlhile, personel 
hakkında derlenecek bu tür bilgilerin şahısla
rın mahrumiyetiyle ilgili bulunması nedeniyle ge
rek Hukuk Kuralları ve gerekse Mer'î Sicil 
Yönetmelikleri gereğince şahısların dosyaları-
randa ve yetkili Kurum Âmirleri nezdinde mah
fuz bulundurulması gerekmektedir 

Yukarıda açıklanan sebepler muvacehesinde 
tahkikat açılan bütün personelin isim, görev ve 
ceza (bilgilerini ihtiva eden listeler yerine bi
rinci maddede belirtilen ve yıllar itibariyle ya
pılan soruşturmaların miktarını gösteren cet
vel bilgilerinize sunulmuştur. Özellikle münfe
rit olaylarda vaka ve kişi belirtilmek suretiyle 
istenilen incelemelerin yapılması* ve sonucu hak
kında bilgi verilmesi mümkündür. 
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Sanayi ve Teiknıoloji Bakanlığı ve 'bağlı kurumlara ait yıllar itibariyle açılan idarî ve adlî sorutturm 

Sıra Kuramla r 1972,1971 1970 1969 1968 1967 1966 0,960 1964 ,1963 1962 1961 1960 Yı 

1 Bakanlık 
Merkez 
Teşkilâtı 

£» 

2 ÎSümerbank 
Gn. Md. lüğü 13 8 

3 T. Şeker Eb. 
A.Ş. On. Md. 7 9 

4 MKEK 

5 T. Çimento 
Sanayii T.A.Ş. 
Gn. Md. 10 18 

10 8 8 2 23 13 315 20 6 33 50 5 

5 10 10 9 7 10 '6 7 

Bdlgiler toplam olarak alınmıştır. 

10 9 8 17 4 14 10 5 ,13 5 6 



Di 
Sıra Kurumlar 1972 1971 11970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1900 Yı 

9 Toplam 52 79 '50! 67 49 58 76 97 103 71 21 60 63 15 

6 T. Demir ve 
Çelik îşl.Gn. 
Md. lüğü 7 5 . — 5 3 1 7 7 4 1 3 8 7 1 

7 Azot Sanayii 
T.AŞ. Gn. 
Md. lüğü 1 6 — 1 — 8 — — 2 4 — 6 1 

Md. lüğü 14 33 28 33 19 30 27 66 36 30 (Adlî - 10) 
1 8 İSEKA Gn. 

I 
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4. >— 'Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu-
nun, yiyecek, giyecek <ve üretimde kullanılacak 
mal fue mıalzemenin satış -fiyatına, fahiş kâr kon
duğu iddiasına dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Ticaret Bakam Naim Talû'nun yazılı ceva
bı (7/1345) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

12 . 10 . 1972 

Aşağıda dercettiğim sorumun Sayın Başjba-
kan'a iletilmesi ile yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi sayıgıyle dilerim. 

Nıiğde Milletvekili 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

Soru : Yiyecek, giyecek, üretimde kullanı
lacak ve sair mal ve malzeme imal eden fabri
ka ve imalâthane .sahiplerinin bu mallara dile
dikleri gilbi fahiş kâr koydukları, tüketiciye 
intikaline kadar lüzumsuz aracılar girdiği on
larında edindikleri menfaatin tüketiciye ağır 
yük olduğu pahalılığın bundan meydana gel
diği iddia edilir. Bir imalâthane ve fabrikanın 
on senede amortize edilmesi , gerekirken 2 - 3 
sene de amortize edildiği iddia olunur. 

Bıı iddiaların doğruluk ya da yanlışlığını 
bilmek isteriz. Hükümetin bu hususta teknik ve 
ciddî bir incelemesi olmuş mudur. Meselâ 210 
liraya satılan ayakkabı, 18 liraya satılan bir 
kilo zeytin yağı, 110 - 220 kuruşa satılan bir 
kilo gübrenin maliyeti nedir. Birkaç daha be
lirli misal ile belirlenmesini iddia doğru ise 
'bir tedbir alınacak mıdır, alınmış mıdır. 

T. C. 
T e ar et Bakanlığı 

îçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (370. 2) - 3356 3 . 3 . 1973 

îç piyasalar. 
Konu : Mevlüt Ocakçıoğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

İlgi : Başbakanlığa muhatap, 18 . 10 . 1972 
tarih, Kanunlar Müdürlüğü 6667/49668 - 7/1345 
sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazılarıyle Başbakanlık tara
fından cevaplandırılması önerilen Niğde Mil-
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I letvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'nun yazılı soru 
önergesinin cevaplandırılması, Başbakanlığın 
1 . 11 . 1972 tarih ve 77 - 2/11240 sayılı yazı
ları ile Bakanlığımdan istenmişti. 

Mezkûr önergede cevaplandırılması istenen 
sorular arasında Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı ile Maliye Bakanlığını ilgilendiren husus
lara anılan Bakanlıkların verdiği cevaplarla 
Bakanlığımı ilgilendiren konuların cevaplanıl 

I havi not ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerine arz ederim. 

Naim Talû 
'Ticaret Bakanı 

Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'nun ha
yat pahalılığı, fahiş kâr hadleri, maliyetlerin 
tespiti konusunda yazılı soru önergesi ile ilgili 

Not 
,Soru : Yiyecek, giyecek, üretimde kullanıla-

I cak ve sair mal ve malzeme imal eden fabri
ka ve imalâthane sahiplerinin bu mallara dile
dikleri gilbi fahiş kâr koydukları, tüketiciye 
intikaline kadar lüzumsuz aracılar girdiği on
ların da edindikleri menfaatin tüketiciye ağır 
yük olduğu pahalılığın bundan meydana geldi
ği iddia edilir. Bir imalâthane ve fabrikanın 
on senede amortize edilmesi gerekirken 2 - 3 
senede amortize edildiği idida olunur. 

Bu iddiaların doğruluk ya da yanlışlığını 
bilmek isteriz. Hükümetin bu hususta teknik 

I ve ciddî bir incelemesi olmuş mudur? Meselâ 
210 liraya satılan ayakkabı, 18 liraya satılan 
bir kilo zeytinyazı, 110 - 220 kuruşa satılan bir 
kilo gübrenin maliyeti nedir? Birkaç daha be-

1 lirli misal ile belirlenmesini, iddia doğrtu ise 
bir tedbir alınacak mıdır? Alınmış mıdır? 

Cevap : 1) Fabrika ve imalâhaneleran 
amortismanı : 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 313 ncü maddesinde; işletmede bir 
yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınma
ya veya kıymetten düşmeye mâruz bulunan 
gayrimenkullerle 269 ncu madde gereğince gay-
.ri'menkul gibi değerlenen iktisadî kıymetlerin, 
alet ,edevat, mefruşat ve denninbaşların ve 
sinema filmlerinin kullanıla/bilecekleri süre 
zarfında yok edilmesinin amortisman mevzuu-

| mı teşkil edeceği belirtilmiştir, 
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Öte yandan, anılan Kanunun 315 nci mad
desi gereğince amortismana tabi iktisadî kıy
metlerin değerlerinin hangi nispetler üzerinden 
yok edileceğini gösteren amortisman cetvel
leri, ilgili Bakanlıklarla Ticaret Odaları Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 
mütalâası alınarak, Maliye Bakanlığınca muh
telif tarihlerde ve »on olarak da Vergi Usul 
Kanunu 107 sıra sayılı Genel Tebliği ile tespit 
edilmiş ve 31 . 12 . 1971 tarihli Resmî Gaze
tede yayınlanmıştır. 

Buna göre : (Misal olarak) 
(Enerji istihsal ve tevziine mahsus motor, 

makine ve tesisler : % 6 
Cırcır ve pres makine ve tesisleri : % 8 
Dokuma ve haşıl makine, tezgâh ve tesis

leri : % 10 

Kundura imaline malhsus makine ve tesis
leri : % 8 

Kalıplar : % 12 
'Mayi halindeki yağları hidrojen ve sair 

suretlerle sulp haline getiren makine ve tesis
ler 12 

Oranında amortismana taibidir. 
Ayrıca, Vergi Usul Kanununda 205 sayılı 

Kanunla, yapılan değişiklikle azalan bakiyeler 
usulü ile amortisman ayrıma imkânı verilmiş
tir. Vergi Usul Kanununun 315 nci maddesine 
göre, bu usulün seçilmesi halinde uygulanacak 
amortisman nispeti % 25'i geçmemek üzere nor
mal nispetin iki katıdır. Böylece ilk yıllarda 
itfa edilen kısım artmakla birlikte müteakip 
yıllardaki amortisman bâzı daha önce ayrılan 
amortismanlar düşülmek suretiyle tespit edil
diğinden itfa süresinde hicjbir değişiklik ol
mamaktadır. 

Amortisman konusu ile ilgili uygulama Ma
liye Bakanlığınca yukarıda belirtilen esaslar 
dairesinde ve mevzuat hükümlerine uygun ola-
ırak yürütülmektedir. 

Ancak, soru ile belli sanayi dallarında ya
pılan yatırımların kâr oranının çok yüksek ol
ması nedeni ile kısa sürede karşılanması gibi 
bir anlam ifade edilmek isteniyorsa bu husus 
ekonominin genel yapı ve kuralları ile ilgili 
bulunmaktadır. 

2) Maliyetler, kâr hadleri ye fiyat tespit
le id : 

iSanayi mamullerinin toptan fabrika satış 
fiyatlarının tespiti ve maliyet kontra Hara 3003 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılmakta
dır. 

Ancak, sözü edilen Kanunda perakende sa
tış fiyatlarının tespit yetkisi hususunda müey
yide bulunmaması çeşitli mahzurlar ortaya çı
karmakta, tüketiciye intikal fiyatları üzerinde 
etkili bir rol oynayamamaktadır. 

Bunun yanında, imalâtçı firmalar tespit 
ve kontrol edilebilen toptan satış usulünü ge
nellikle uygulamamakta, satış 'büroları veya 
paravan şirketler vasıtasıyle mallarını tüketi
ciye intikal ettirmekte, arada kademeler yara
tarak fiyatları yükseltmekte ve kân yine ken
dine döndürmektedir. 

Diğer taraftan, aynı ad altında üretilen ve 
satılan malların bileşim ve kalitelerinin ayrı ol
ması nedeni ile meydana gelen fiyat farklılık
ları da falhiş fiyatla mal satıldığı görüşüne 
imkân vermektedir. Örneğin; yurdumuzda üre
tilen sunî gübreler bileşimleri itibariyle sülfat-
lı, nitratlı ve fosfatlı olmalarına göre 48 ile 
93 kuruş arasında toptan, 60 ile 104 kuruş ara
sında da parekende olarak satılmaktadır. 

Satış fiyatları maliyetin altında oJ masına 
rağmen, fiyat farkı genel bütçeden karşılanmak 
suretiyle çiftçinin himayesine çalışılmaktadır. 

Bunun dışında, henüz yurdumuzda imal 
edilmeyen üre, kompoze ve diamoııyum fosfat 
gübreleri itlhal edilmekte ve perakende satış 
fiyatları Tarım Bakanlığınca 120, 130 ve 215 
kuruş olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Mamullerin kalite ve bileşimleri nedeni ile 
meydana gelebilen fiyat değişiklikleri dışında, 
spekülatif fiyat artışlarını önlemek amaeıyle 
ISanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yeni çalışma
lara igıirişil'md§tir. 

Yalnız toptan faibrika satış fiyatlarının tes
pitinin, sanayi mamullerinin perakende satış 
fiyatlarını smırlandıramaması ve fahiş kârları 
önleyememesi karşısında; perakende satış fiyat
larının da mezkûr Bakanlıkça tespit edilebilme. 
sini sağlayacak hükümlerin mevzuatta yer al
ması için gerekli çalışmalar da yapılmaktadır, 
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2 a) Zeytinyağı fiyatları : 
1971 - 1972 zeytinyağı rekoltesinin çok dü

şük idra'k ©dilmesi neticesinde, sezon başında 
950 kuruş olan 5 asit baz lâmpant zeytinyağı 
satış fiyatları sezon ilerledikçe devamlı olarak 
yükselmiş ve 1972 yaz aylarında 1 425 kuruşluk 
ibir seviyeye kadar ulaşmıştır. 

Bilâhara, 1972 - 1973 rekoltesinin yüksek 
olacağı görülmeye başlama'kla fiyatlar tedri
cen düşmüş ve kampanya başlarında 950 ku
ruşluk seviyeye inmiş ise de bu defa dış müs
tahsil ülkelerdeki (bilhassa İtalya) rekolte az
lığı sebebiyle dış piyasa fiyatlarının devamlı 
artışı iç piyasa fiyatlarına da kısa zamanda si
rayet etmiştir. 

iSon günlerde, 1972 - 1973 mahsulü 5 asit 
baz lâmpanit zeytinyağı fiyatı destekleme fi
yatının üstünde olan 1 070 - 1 100 kuruş sevi
yesini bulmuştur. 

Yukarıdaki kısa izahatımızdan ortaya çıka
cağı üzere, 1972 yaz aylarında 1 425 kuruşluk 
seviyeye ulaşmış olan 5 asit lâmpant zeytinya
ğının rafinasyon işleminde uğrayacağı firenin 
'ortalama değeri kilo başına 140 kuruş ve mües
sesenin ortalama idare - işletme maliyeti 250 -
300 kuruş olacağına göre bir kilo ambalajlı 
Eivyera tipi zeytinyağının brüt maliyeti 1 815 -
1 865 kuruş civarına ulaşmaktadır. Bu fiyata 
normal toptancı ve perakendeci satış masraf 
ve kârlarının da ilâvesi gerekmetedir. 

Ancak, 1971 - 1972 sezonu başındaki nispe
ten düşük fiyatlarla vukubuJmuş rafinajlık 
yağ alımları ile zeytinyağının ikâme malı ola
bilen ayçiçeği yağı mısırözü yağı ve sair ye
meklik yağların fiyat durumlarıyle zeytinyağı 
fiyatları arasındaki mesafenin gittikçe açılma
sının zeytinyağı aleyhine yarattığı durum da 
'gözönüne alınarak son devrelerde toptan ve 
perakende satış fiyatlarının artışı bir bakıma 
durmuştur. 

Bu izahatımız sonucu olarak, Aııadolunun 
muhtelif yerlerinde 1972 yaz ve sonbahar ay-
Harında bir kilo ambalajlı Eivyera tipi zey
tinyağının 18 lira olan perakende satış fiyatı
nın piyasa konjonktürü içinde normal sayıl
ması gerektiği kanısında bulunulmaktadır. 

Kaldı ki, imalât bölgelerinde 15 . 11 . 1972 
tarihine kadar 15 lira olan fabrika çıkış fiyat
larının bu tarihten itibaren 1 350 - 1 375 kuruşa 
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InJdirilmiş bulunması sebebiyle perakende sa
tış fiyatlarında da 150 - 200 kuruş arasında bir 
indirime sebebolacağı tahmin edilmektedir. 

2 b ) Ayakkabı fiyatları : 
Ayakkabı fiyatları konusunda Bakanlığı

mızca yapılan incelemelerde ,modaya tabi olan 
ve imal edildiği mahallerle satışa arz edildiği 
mahallerdeki, kira, genel giderler gibi fiyatlara 
tesir eden pnsurlar ile kösele ve deri fark
ları ve model çeşitleri dolayısıyle maliyetlerde 
ve satış fiyatlarında bariz farklar müşahede 
olun muştur. 

Şöyle ki, İstanbul'da personel ücretleri, ki
ralar ve umumi masrafların daha düşük oklu
ğu Beyazıt semtinde normal bir ayakkabı ma
liyetinin 84 lira, masraf unsurları daha yüksek 
olan Beyoğlu semtinde 141 lira civarında bu
lunduğu, buna göre imalâtçı kârının ilâvesiyle 
perakendecilerin maliyeti asgarî 90 - 95 lira 
âzami 145 - 150 lira olduğu, mağazaların bölge
lere göre kira ve umumî masrafları dikkate 
alınınca bir çift ayakkabının perakende fiyatı 
160 - 165 ve 220 - 225 liraya ulaştığı görül
mektedir. 

Diğer taraftan ayakkabının modaya tabi 
olması sebebiyle, modası geçen fantazi model
lerin maliyetinin satılanlara kısmen yüklendi
ği bir gerçektir. 

Ankara'da birinci kalite ayakkabıların ima
lât satış fiyatı 100 - 120, toptan satış fiyatı 110 -
132 ve perakende satış fiyatının 200 - 225 lira, 

İzmir'de ise, lüks köseleden mamul ayakka
bıların imalât satış fiyatı 121, toptan satış fi
yatı 127 ve perakende satış fiyatının da 159 lira 
civarında okluğu anlaşılmıştır. 

Ayakkabı fiyatlarında normalin üzerinde 
artışlar daha çok perakende fiyatlarda görül
mektedir. 

Ancak, mamullerin perakende fiyatlarını 
tespite imkân veren bir mevzuat bulunmamak
tadır. 

Bununla beraber, yukarıda da açıklandığı 
üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 3003 
sayılı Kamınım tadili üzerindeki çalışmalar sür
dürülmektedir. 

Ülkemizde son yıllarda deri mamulleri sa
nayiinde hızlı gelişmeler olmuş ve buna pa
ralel olarak bilhassa büyük baş hayvan derisi 
darlığı başgöstermiş, deri fiyatları artmaya 
başlamıştır. 
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Ayakkabı sanayiini de etkiliyen bn durum 
muvacehesinde, Bakanlığımızca 1972 yılı 'i sa
yılı liberasyon listesinde yer alan yaş öküz ve 
inek derileri için tespit edilmiş «20%Kg. ve daha 
fazlası» tahdit kaydı «15 Kg. ve daha fazlası», 
kuru ökü/, ve inek derilerindeki «15 Kg. ve 
daha fazlası» tahdit kaydı da «9 Kg-, ve daha 
fazlası» şeklinde değiştirilmiş diğer taraftan, 
1972 yılı tahsisli ithal malları listesinde yer alan 
(büyük başhayvan derilerine yapılan müracaat
ların kıymet toplamı olan 110 800 dolar aynen 
'karşılanmıştır. 

Ancak, bu defa mamul deri ve kösele dar
lığının başlaması üzerine de ithalât yününden 
tedbirler alınması yoluna gidilmiş ve darlığın 
igıiderilmesi için işlenmiş deri ithali yapılması 
ve deri ithalinde transfer kolaylığı sağlanması 
amacıyle deriler 11 sayılı liberasyon listesine 
alınmıştır. 

Diğer taraftan, ham deri üretimini artırmak 
için (ki aynı zamanda et üretimi de artmış ola
caktır) bâzı cins canlı hayvanların ihracatı 
durdurulmuş, bâzılarının Kİa asgari ihraç 'fiyat
ları yükseltilmiştir. 

Bunun yanı sıra, deri ve et ziyama sebebolan 
erken kesimin önlenmesi için besicilere kredi 
verilmesi de temin edilmiştir. 

Arz olunur. 

5. — Aydın 'Milletvekili 21. Kemal Yılmaz'ın, 
köylünün hanka ^borçlarının uzun rââeli taksit
lere bağlanması halikında soru önergesi TC Jiaş-
bakan Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/1371) 

2 . 10 . 1972 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan taralından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda ta
vassutunuzu saygıyle rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Bu yıl pamuk üreticisi köylülerimizin duru
mu yürekler açısıdır. Gübre, ilâç, gereç ve araç 
fiyatlarının yüksekliği nedeniyle maliyetler 
alabildiğine artmış, buna karşılık verilen fiyat 
ise, çok yetersiz kalmıştır. Buna ilâveten, ya
ğışların erken başlaması yüzünden, pamuklar 
toplanamamış, köylü büsbütün perişan olmuş
tur. Aralıksız devam eden yağmur nedeniyle 
kalite ile birlikte fiyatların daha da düşmesi 
pamuk üreticisini şaşkına çevirmiştir. Bugün 
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Ege'de birinci el pamuğunu bile henüz topla
yamamış köylüler vardır. İlk tahminlere göre 
çiftçinin zararı 300 milyon lirayı geçmektedir. 

Yerinde yaptığım inceleme sonucunda, köy
lüyü büsbütün ezilip gitmekten kurtarabilmek 
ve gelecek yıl üretimin düşmesini önlemek için, 
düşündüğüm tedbirleri bilginize sunuyorum. 

1. Köylünün Ziraat Bankası ile Tarım Kre
di Kooperatiflerine olan borçları faizsiz olarak 
ertelenmeli ve uzun vadeli taksitlere bağlan
malıdır. 3 aylık bir erteleme kararı, başlangıç
ta memnunluk verici ise de, yeterli değildir. 

2. Borçları ertelenenler, gelecek yıl üreti
mi için yeniden kredi alma haklarını koruma
lıdırlar. 

3. Gelecek yıl üretimi için araç, gereç, 
ilâç, gübre ve tohumluk temininde köylüye özel 
kol aylıklar tanınmalıdır. 

4. Devlet <Su İşlerinin sulama suyu fiyat
larında c/c 25 indirim yapması memnunluk veri
cidir. Ancak, bu yeni fiyat tarifesi 1972 yılı 
içinde uygulanmalı, fazla ödenen paralar köy
lüye iade edilmeli ve borçlar cezasız olarak er
telenmelidir. 

5. Yengi tahsilatı malî'yıl sonuna kadar er
telenmelidir. 

0. Tecrübeler göstermiştir ki, tabiî âfetlere 
karşı, köylünün ürününün devlet tarafından 
sigorta edilmesi zorunluluğu vardır. Bunun 
için bir Devlet Tarım Sigortası kurulmalıdır. 

Yukarıda sunduğum tedbirler hakkında Hü
kümetiniz ne düşünmektedir? 

Almayı tasarladığınız başka âcil tedbirler 
var mıdır? 

T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Karalar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 2:14/2555 15 . 3 .1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 1 1 . 1972 tarih ve 7/1371 - 6783 

50410 sayılı yazınız. . 
Aydın Milletvekili M. Kemal'in, Pamuk 

üreticisi köylülerimizin durumu hakkındaki 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Y-cûd Melen 

Başbakan 
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Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, köy
lünün banka borçlarının uzun vadeli taksitlere 
bağlanmasına dair yazılı soru önergesinin 

cevabıdır 

İlgili Bakanlıklardan alınan bilgilere göre : 
Bâzı bölgelerde yağışların erken başlaması 

ve bir süre devam etmesi nedeniyle pamuk mah
sulünün toplanamadığı dikkate alınarak, pamuk 
üreticilerine bir ödeme kolaylığı sağlamak ama-
cıyle 1972 yılında vâdesi gelmiş ve gelecek olan 
kredilerinin vâdeleri, mahsul baremlerindeki 
vâde tarihinden itibaren üç ay uzatılmış ve bu
nunla ibirlikte, pamuk üreticilerinin malhsulle-
rindeki hasar durumu zamanında tespit edilerek 
3202 sayılı Kanunun 47 nei maddesinde açıkla
nanı nispetlerde üreticilerin borçlarının bir yıl 
sili re ile ertelenmesi işlemlerine başlanılmıştır. 

Bu dönemde borçları ertelenen pamuk üre
ticilerine, gelecek yıl ki, mahsul döneminde zi
raî faaliyetlerine daha olumlu bir şekilde de
vam etmelerini sağlamak amacıyle yeniden kre
di açılması hususunda gerekli kolayık sağlana
caktır. 

1972 yılı Sulama ve kurutma, işletme ve ba
kım yıllık yatırım ücret tarifelerinin sulama 
işletme ve bakım ücreti bölümü, 12 . 10 . 1972 
tarih ve 7/5218 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarına göre % 25 indirimli olarak uygulan
maktadır. Sulama ücretleri birinci taksit Ka
sım - Aralık, ikinci taksit Ocak - Şubat ayların
da olmak üzere iki eşit bölüm halinde tahsil 
edildiğinden, Bakanlar Kurulu Kararının uy
gulamaya konmasından önce ilk taksitini indi
rimsiz olarak ödemiş bulunan çiftçilerin bu 
hakkı, 2 nei taksit borçlarının ödenmesinde dik
kate alınmıştır. 

Borcunu zamanında ödemeyen çiftçilere, in
dirimli olarak tahakkuk ettirilen sulama ücreti 
üzerinden hesaplanacak % 10 gecikme zammı
nın, 6200 sayılı Kanunun 32 nei maddesine göre 
uygulanması gerekmektedir. 

6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanunun 48 nei maddesi, 
borçlarını ödemede çok zor duruma düşecek 
olan şahısların borçların ertelenmesi için Ma
liye Bakanlığına yetki vermiştir. 

Bu yetkiye dayanılarak pamuk üreticilerinin 
yağmurlar dolayısıyle vergi borçlarını ödeme
de sıkıntıya düştükleri tespit olunmuş ve Ay-
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dm, Manisa, İzmir, Muğla, Denizli Valilikleri
ne gerekli tebligat yapılarak bu kaibîl mükel
leflerin müracaatlarında borçlarının talepleri 
veçhile ertelenmesi tebliğ edilmiştir. 

Diğer taraftan memleketimizde Tarım Sigor
taları faaliyetlerinden olmak üzere sadece dolu 
ve hayvan Ölümü sigortaları, Başak Sigorta ve 
Şeker Sigorta A. Ş. leri tarafından yapılmak
tadır. Tarım Sigortalarının nevilerini teşkil 
eden, don, kuraklık, subaskmı, seylâp ve haşa
rat istilâsına karşı sigorta sağlanması hususun
da gerekli çalışmalara başlanılmış bulunmak
tadır. Hazırlanacak kanun tasarısının biran ön
de tamamlanmasına önemle gayret edilmekte
dir. 

Ferid Melen 
Başbakan 

6. — Mardin 'Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin iUne %ağlı Derik 'ilçesinde kredi
li 'tohumluktan dolayı [borçlu olan çiftçilere dair 
soru önergesi >ve Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu'nun yazılı cevabı \(7/1382) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki hususların Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandrıılmasına delâ
letlerinizi saygıyle arz ederim. 

15 . 11 . 1972 
Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aytoar 

1. Mardin iline bağlı Derik ilçesinde 1972 
yılına kadar kredili tohumluktan dolayı şah
sen veya kefaleten 10 000 liradan fazla borç
lu olan çiftçilerin ikiımlikleri nedir? 

2. Alacağın tahsili için ne gilbi işlem yapıl
mıştır? 

3. 5254 sayılı Kanuna göre tohumluk alıp-
da 10 000 liranın üzerinde borcu olanlar kim
lerdir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 9 . 3 . 1973 
Oel : 2161779 - 1750 -15526 

Konu : Mardin Milletvekili Esat 
Kemal Aybar'm önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6.2.1972 gün ve 6822/50733 - 7/1382 

1 sayılı yazıları. 

408 -
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Mardin Milletvekili Sayın Esat Kemal Ay-
!bar tarafından Başkanlıklarına verilen ve yu
karıda gün ve sayısı gösterilen yazınıza bağlı 
ülarak Bakanlığımıza gönderilen yaızılı som 
önergesi ile ilgili cevap aşağıda arz edilmiştir. 

1. Mardin iline bağlı Derik ilçesinde 1972 
yılma kadar 10 000 liranın üstünde 34 kişiye 
kredili tohumluk bedeli verilmiştir. 

Bu şahısların kimliklerinin açıklanmasına, 
gerek meselenin objektivitesi ve gerekse Ban
kalar Kanununun 74 ve Vergi Usul Kanununun 
5 nci madesi hükümleri imkân vermemektedir. 

2. Adı geçen ilçede kredili tohumluk be
delinden borçlu olupta süresinde borçlarını öde
meyen borçlular hakkında bankaca kanunî ta
kip yollarına başvurulmak suertiyle alacağın 
tahsiline çalışılmaktadır. 

3. Adı -geçen ilçede 5254 sayılı Kanuna 
göre tevzi edilen tohumluk bedelinden bir se
ferinde 10 000 liranın üzerinde tohumluk almış 
kimse yoktur. 

Ancak muhtelif senelerde aldığı tohumluk 
bedelleri dolayısıyle halen borçları 10 000 lira
nın üzerinde olan 36 çiftçi vardır. 

Bunların borçlarının tahsili içdın 6183 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde mahallen takübata 
devam edilmektedir. 

Bununla beraber mezkûr borçların süratle 
tahsili hususunda valiliğe Bakanlığımızca da 
gerekli talimat verilmiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ziya Müezzinıoğlu 

Maliye Bakanı 

7. — Balıkesir Milletvekili Niyazi Gürer'in, 
Balıkesir ili Gönen ilçesine bağlı köylerde su bas
kınına uğrayan çiftçilerin Ziraat Bankası ve 
kooperatiflere olan borçlarına dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
(7/1398) 5. 12. 1972 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun ıSayın Ticaret Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını öne
ririm. 

Balıkesir Milletvekili 
Niyazi Gürer 

Soru : 
Balıkesir iline bağlı Gönen ilçesine 25. 10. 

1972 ve 26. 10. 1972 günlerinde yağan şiddetli 
yağmur neticesi Gönen çayı taşmış ve ovada bu
lunan Gönen, Gebeçmar, Bostancı, Tuzafecı, Ala-
âttin, Körpeağaç, (Sarıköy, Dereköy ve Gündo-
ğan köylerine ait toplam '2220 dekar çeltik, 
13600 dekar fasulye 3650 dekar mısır ve 2600 
dekar domates mahsullerini alıp götürmüştür. 

'Su baskınına uğrayan çiftçilerimiz Ziraat 
Bankasına ve kooperatiflere olan ^borçlarını 
ödeyemeyecek duruma gelmişlerdir. 

Felâketzede yurttaşlarımızın borçlarının er
telenmesi hakkında Bakanlığınızca bir teşeb
büste bulunulmuş unudur veya düşünülmekte 
midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 6. 3. 1973 
îçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No : 14 (1402) 3490 
Banka ve Kredi 

Konu : Balıkesir Mil
letvekili Niyazi 
Gürer'in yazılı 
soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 12. 12. 1972 gün ve 6992/ 
51538, 7/1398 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Niyazi Gürer'in, Gö
nen ilçesine bağlı köylerde ürünleri su baskını
na uğrayan çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
ertelenmesi hakkındaki yazılı soru önergesi il
gisine binaen adı geçen Banka Genel Müdürlü
ğüne incelettirilmiştir. 

Alınan 19. 2. 1973 tarih ve 162/36351 sayılı 
yazıda; 

1 — Sarıköy bölgesindeki Körpeağaç, Sarı-
lköy, Dereköy ve Gündoğan 'köyleri müstahsil
leri üzerinde ertelenmesi gereken alacaklarının 
bulunmadığı, 

2 — Gönen bölgesinde ise, Tuzakçı ve Alâat-
tin köyleri müstahsilleri üzerindeki 31. 8. 1972 
tarihinde vâdeleri hitam bulmuş huibuıbat ve 
hayvancılık konusunda yapılan ikrazlardan mü
tevellit alacaklarının hasar görmemesi nedeniy-
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İle tecili yönüne gidilmediği, Bostancı köyü İh
tiyar Kurulunun Şubelerine vâki (müracaatı 
üzerine 332 sayılı Gönen Tarım Kredi Koopera
tifine horçlu 58 ortak üzerindeki 73.940,- lira 
alacaklarının ertelendiği, 

Bildirilmiştir. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 

Naim Talû 
'Ticaret Bakanı 

8. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'nın, çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan 
borçlarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1399) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayın Maliye Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini arz ve rica ederim. 

kaygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

Sabahattin 'Savcı 

Soru : 5254 sayılı kanuna göre, muhtaç çift
çilere verilen tohumluk borçlarının T. C. Ziraat 
Bankasınca maliyeye devredilen miktarı nedir? 
1950 yılından bugüne kadar Diyarbakır, Urfa, 
Mardin ve Siirt illerinde 'bu konuda borçlanan 
ve borçlarını ödeyemeyecek duruma düşen çift
çilerin adedi ve malî portresi nedir ? 

Kuraklık ve süne haşeresinden dolayı öde
tme gücünü kaybetmiş bulunan çiftçilerimiz le
hine, mevzuatta nasıl bir tadilât veya bir tedbir 
düşünülmektedir? 

Borçlu 
11 Adı . Yılı Adedi 

Diyarbakır 1968 - 972 30889 
ür fa » » 26864 
Mardin » » - 2403O 
Siirt » » 9321 

T.,C. 
Maliye Bakanlığı 5. 3. 1973 

Ankara 
Gel : 21.61779 -1749 

14584. 
Konu : Diyarbakır Mil

letvekili Saba
hattin Savcı'nm 
soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12. 12. 1972 gün ve 6982/51482/7 -

1399 sayılı yazıya K. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Sabahattin 

İSavcı tarafından Başkanlıklarına verilen ve yu
karıda gün ve sayısı gösterilen yazınıza bağlı 
olarak Bakanlığımıza gönderilen yazılı, 'soru 
önergesi ile ilgili cevap aşağıda arz edilmiştir., 

1 —15254 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
bütün illerde T. C. Ziraat Bankasınca muhtaç 
çiftçilere dağıtılan tohmmluk bedelinden: 

Yi 11 1 >evr edilen Miktar 
1968 44.334.917.— 
1969 40.997.775.— 
1970 42.449.692.— 
1971. 54.606.0)30.— 
1972 46.951.444.— 

lira olmak üzere Maliyeye toplam olarak 
229.339.808 lira borç devredilmiştir. 

. 2 — Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Siirt ille
rinde, .1950 yılından bugüne kadar 5254 sayılı 
Kanuna göre dağıtılan tohumluk bedelinden 
borçlanan ve borçlarını ödeyemiyecek duruma 
düşmüş olmaları seîbebiyle, .borçları Maliyeye 
devredilen çiftçi adedi ile 'bunlara taallûk eden 
borç miktarının tespiti mümkün olmadığından 
sadece 'beş yıllık malûmat aşağıya çıkarılmıştır. 

Borcu Maliyeye 
devredilen borç. 
lu adedi Borç. miktarı 

30570 24.486.204,58 
23378 \ 24,296;641,63 
22277 14.,613.104 — 
11071 6.652.490,75 
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- Siirt ilinde borcunu ödeyemeyecek duruma 
düştüğü için, ''borcu Maliyeye devredilen -borçlu 
adedinin daha fazla bulunması, 'evvelki yıllara 
ait bir kısım borçlarında Maliye bu yılda dev
redilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

•3 — 5254 sayılı kanuna göre dağıtılan to
humluk bedelinden borçlu bulunan çiftçilerden, 
kuraklık ve süne haşeresi istilâsı gibi tabiî âfet
lerden zarar g/örmeleri itibariyle ödeme gücü
nü 'kaybedenlerin, 'borçlarının -6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki ka
nuna göre iki yıla kadar tecili ve zarar derecesi 
ile'mütenasip olarak kısmen veya tamamen ter
kini mümkün olduğundan Bakanlığımızca bu 
hususta ayrıca bir tedbir düşünülmesine lüzum 
'görülmemektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

9. — Zonguldak 'Milletvekili Ahmet <Güner'in, 
illerdeki kama kuruluşlarına ait ilânların mahal
lî hasma verilmesine dair soru önergesi ve .Baş
bakan Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/1424) 

-.11 .12 . 1972 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda izahı yapılan sorulanımın Sayın 

B'aşlbakan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına, müsaade!erinizi saygılarımla dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Giiner 

Soru 1. — Büyük illerimizin dışında kalan 
illerimizde çıkartılmak/ta olan gazetelerini besic
ime 'balsın olanağı önlendikten sonra bir ideal 
uğruna nie sıkıntılarla çıkartıldıkları çevreleri
ne olan faydaları, hele halk idare «sisteminde 
Hiükünıetlere halkın güvencine yardımları maa-
•lelsıef ne -teltik edilmiş ne de anlaşılmış değildir. 

İllerdeki k'amu kuruluşlarına ait ilânlar özel 
takdirıe ve maîh'alılî basının tutumuna göre il em
rine verildiği, aksi halde Basın İlân KuraimU 
öliyle büyük illerin hasmına tevzi edildiği bir 
gerçektir. 

Belediye gelirleri kanunu çıktığında, resmî 
ilânlardan pay verilmesine başlanacaktır. Ma
hallî 'basının bugünkü güçlüğü daha, da artacak
tır. 

özeli sektörün her türlü propaganda ve ilâ
mından da mahrum olan mahallî bakının bağım-
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sız yaşaması ve yaşaıtıİmıası Demokratik rejimin 
Hükümetlerin gayesi olmalıdır. Çünkü mahallî 
basın çok kere çevre halkının mıemnuniıyet ve
ya şikâyet dilek o/esidir, en doğru hailleri verme
den yaşa.mıa imkânı yoktur. 

Bıı nedenlerle : 
Demir çelik fabrikalarının - Kömür üretim 

mtires'o-s'elerinin - Elektrik üretim ve yan sana
yii. müesiH'Pis'elerinin iller çevresinden giderilecek 
ihtiyaçlaL'ina 'dair ilânların mahallî basına veril-
ınesi keyfilikten kurtarılmalıdır. 

Diğer tarafitan : 
Orman bas 'müdürlükleri kurulan illerimiz

deki kereste satış ihale ilânları mutlak mahallî 
-ibaı-mıa ralbuesinde sakınca olup olmadığını il
gililerden (iğrenmek istedim. Kendilerinde hiç
bir sakınca olmadığını söylediler. Bahusus iha
leye iller çevresi dışından katılmaların olup ol
madığını araştırdığımda, kereste ihtiyacı olan 
çevrelye veya depolara mahallî müteahhitle.ree 
afim yapılara!" sevkıyat yapıldığı sonucuna var
dım. Bu kamım resmî kayıtlar sağlamıştır. 

Belediye gelirleri kanununa göne, Orman 
ürünleri sat ışından belediyelere pay verilmesi 
'sağlandığından, gerek belediyelerin kolayliıkla 
•his'SiC'siıni- alabilmeleri, gerekse her türlü nakliye 
ve satışa mahallî müteahhitler katıldığından ve 
kanunî bir sakınca da olmadığından Baş Müdür
lüklerin resmî kereste satış ilânlarının maha!!lî 
'ba.-.ına. verilmesi kararı partiler üstü Hüküme
timize nasip olmalıdır. 

Sonuç : 
•a) Mahallî başının halk idaresindeki katkı

sına inanılıyorum inanılvyorsa bu basının yala
ması için Hükümetlerimizin katkısı veya tıetibi-
,ri neler olmalıdır? 

(]))' Sehepleri izah edilen reisimi ilânlar için 
mahallî basına taktir ve tahsis için sakınca var-
mıdır? Seibepleıri nedir? 

Soru 2. —• Kamu kuruluşlarında memur ve 
işçi olarak işe alınacaklar hakkında 12 Mart son
rasından itibarien m.üesseselerdeki sivil savun-
ııifi teşkilâtınca Millî Emniyetten bilgi isten
mektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizde, yedek suibaylığını 
yapan ve eski çalıştığı iş yerine dönnuek isteyen 
veya er olarak görevini yapanlar hakkındaki 
tahkikatın bir aydan altı aya kadar uzatıldığı 
acı bir gerçektir. 
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(İş'e alınma müracaatı ile işe başlama tariha 
Ib akılacaklar arasında 'bu gerçek görülür.) 

Bilinçli ve bilinci kendisine yeıten vatandaş
ların kendıi ülkelerinde çalışarak aklıklarını gi-
kleııım.eleri için giriştikleri iş bulma gayretinle 
çıkartılan müşkülât, aşırı uçlarım propalga'nda-
isını kolayılaştırımakta,, silâhlı kuvvetleriımlizle, 
Hükümetimizi halkım sevgisi yönünden güç du-
ıruma sıokjtıığuna mükerrer defa şahit olduım. 

Üstelik bâzı müessese idaneciileri İra tutumu 
Itaraıf girlikl'eni için kolay kııllaınılır koz olarak 
yürüttükleri biı. vakıadır. 

Öziel teşebbüs iş yerlerimde görükneyen bu 
müşkülâtın çok pratik hale sokulması mümkün 
d eğilimidir ? 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 3 . 1 0 7 3 

Kanunlar ve Kararlar 
(Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 - 59/2-177 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 12 . 1072 tarih ve 7/M24 - 7028/ 
'51'7l81 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet (Kimıer'ıin, il
lerdeki kamu kurul/uslarıma ait ilânlarım mıaihal-
dî basma verillmıesine dair yazıla soru önergesi
nin cıevaıbı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıylıe arz ederim. 
Ferid Mıelen 

Başjbakan 

Zıomgulaık Milletvekili Ahmet Güner'im, illerde
ki kamu kuruluşlarına ait ilânların mahallî ba

lsma verilimıelsine daıir yazılı sonu, 
löneırgelsıiınin cevabıdır. 

1) a — Genel ve Katma bütçeli kuruluş
larla malhallî idareler tarafından yapılacak iha
lelere ait ilânların malhalli gazeteler aracılığı 
ile yapılacağı, günlük gazete çıfemayam yerler
di e, ihale gümünldıem önce ,gelen en az 15 gün süre 
'içinde kaç defa gaziete çıkmışsa o kadar ilân ya
p ı t a asımın yeterli görüleceği; ancak, ihalenin 
tamimini bedelinin 15 bin lirayı asması halinde, 
ihale ilânının malhallî bir gazeteden başka, bü
yük şehirlerde çıkan iki gazeteye de vıeriıleıceğıi 
ve bu iki gazıoloıdıem birinin Devlet Mıerfceızlinldıe 

ıçıfcam bir gazete olacağı, 2490 sayılı Kamunum 
7 mca maddesinde göslteriilmıiştir. İlânlar bu hük
me uyularak yapılmaktadır. 

h) İktisadî Devlet Tıeşekkülleiri ve öaeıl ka-
munlarıyle 2490 sayılı Kamun hüküimleıri dışın
da bırakılmış kuruluşlar yukarıda belirtilen 
ıcısaslaıi'a bağlı bulunmıaimaiktadırlaı*. Ancak bu 
tür kuruluşlarda da, kuruluşun bünyesi, faali
yet sahası ve yapılacak işim maliyetime göre ay
rıca tespit edilen esalslıaır dahilinde ilâm yapıl-
maktadıır, 

2) Kalmu laıruluşlarımda melmur veya işçi 
lolarak göreve alınacaklar hakkında kanun, tü
zük ve yönıetmıeliklerim koyduğu esaslar gere
ğince işlem yapılmaktadır. 

Eerid Melen 
Başibafeaım 

10. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nm, Diyarbakır'da 3 ncü Beş Yıllık 
Program gereğince yapılacak çalışmalara dair 
soru önergesi ve Orman Bakanı Selâhattin 
İnal'ın yazılı cevabı. (7/1425) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ormam Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

Sabahattin Savcı 

Soru 1. 1972 yılı yatırım programına göre, 
72 - AO - 70304 proje no. ile Diyarbakır'da Ba
kanlığımızca ele alman 360 Ha. yeni sahada ya
pılan çalışmalar ne safhadadır? 

Soru 2. 1973 yılı için Diyarbakır'da, 
bilhassa orman içi köylerinin kalkınması konu
sunda neler düşünülmektedir? 

Soru 3. 1972 yılı yatırım programı ile 
ilgili olarak 72AO70030 nolu Doğu projesinin 
gerçekleşme durumu nedir ve bu konudaki ça
lışmalar hakkında özlü bir bilgi vermek müm
kün müdür? 

Soru 4. Üçüncü Beş Yıllık Program ge
reğince Diyarbakır da yapılacak çalışmalar ne
ler olacaktır? 
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T. C. 
Orman Bakanlığı 15 . 3 . 1973 
Özel Kaleni Müd. 
Sayı : 01 - 3577 

Konu .- Sabahattin Savcı'nın yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 12 . 1972 tarih Kanunlar Müd. 
7035 - 51811 - 7/1425 sayılı yazıya karşılık : 

30 . 3 . 1973 O : İ 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Sabahattin 
Savcı'nın, Diyarbakır'da Üçüncü Beş Yıllık 
Program gereğince yapılacak çalışmalara dair 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ile 
ilgili 2 nüsha cevabî muhtıra ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Selâhattin İnal 
Orman Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Saıbahattin Savcı'nm Bakanlığımıza yönelttiği yazılı sora öner
gesi ile ilgili eevaibî muhtıra : 

1. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı 1972 yılı prolgramı yatırım projeleri 1158 sayılı ya
yının 32 nci sayfasında, 72A070304 sayılı proje ile ilgili iller alt alta yazılmış; karşı sütunda da. 
Doğu projesine giren çalışmalar sıralanmıştır. 

Bu sıralamada, Diyarbakır ili karşısına rastlayan 300 hektar yeni salha çalışması Diyarbakır 
iline aidolmayıp, bahis konusu proje (onman içi mera ıslahı) Bingöl, Erzurum ve Erzincan ille
rine ait bulunmaktadır. 

Doğu projesi ile ilgili olarak Diyarbakır ilinde 1972 yılı Bütçesi uygulaması olarak yapılan ça
lışmalar, aşağıda gösterilmiştir. 

Proje adı Uygulama 

Orman içi ağaçlama 

Fidan üretimi 
Kavacık araştırma 

150 bin kavak fidanı üretildi, popula-
tum tesis olundu. 
1 milyon fidan üretildi 
300 hektar sahada bakım yapıldı 

Tutarı 
(Bin TL.) 

125 
35 
32 

Toplam 192 

2. Plânlı dönem içerisinde orman köylerine hizmet götürmede, öncelik sıraları tespit edilmiş 
bulunmaktadır. Öncelik sıralarının tespitinde; nüfus sıklığı, ormanların değerliliği, fert başınla dü
şen ağaç serveti, halk - orman münasebetleri, ormancılık sektörünün sağladığı (menfaatler, yol du
rumu gibi kriterler esas alınmış ve ormancılıkla sıkı bir bağlantı kurulmuştur. 

İl sıralamasında, ormancılıkla ilgili 63 il içerisinde 58 nci sırayı alan Diyarbakır'da, öncelik 
esasları çerçevesinde, 1973 yılında orm'an köyleri için bir çalışıma yapılması mümkün olamayacak 
tır. 

Ancak, 1973 yılı içerisinde, Diyarbakır iline 'bağlı orman içi ve orman kenarı köylerden. Or
man İşletmesi ve Döner Sermaye Yönetmeliğinin 42 nci maddesi fonu ile ilgili olarak gelecek kre
di isteklerinin karşılanmasına çalışılacaktır. 

3. 1972 tarım/orman sektörü 72AO70030 Doğu projesi ile ilgili olarak yapılan çalışmaların 
miktar ve parasal yönden uygulama sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 
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T2A07O030 (DOĞU PROJESİ 
DÖNER SERMAYE 

72A070031 ORMAN İMAR ISLAHI 

İli 

Bingöl 
Bitlis 
Maıtlin 

Elâzığ 
Hakkâri 
Muş 
Siirt 
Tunceli 
Malatya 
Kars 

Erzurum 

Efzincan 

72A07OO32 
•Bitlis 
Elâzığ 

Hakkâri, 

Mardin 
îS'iirt 

Erzincan 
Erzurum, 

Kıars 

PROGRAM 

400 
300 

- 400 
12 

150 
200 
200 
250 
400 
200 
255 
270 
2,5 

230 
2 

35 
100 
1,5 

(Karakteristiği) Hedefi 

Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ton 
Ha. 
Ha. 
Ha, 
Ha. 
Ha, 
Ha, 
Ha. 
Ha, 
Ton 
Ha, 
Ton 
Ha, 
Ha. 
Ton 

Orman yolları 
14 Km. 
40 

5 
10 
17 
4 

20 
5 

18,4 
10 

7-
50 

26,6 
o 
o 

10 

Km, 

Km. 
M. 
Km. 
Km, 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
Kim. 

Km. 
Km. 
M. 

Bakım 
Bakım 
Bakım 
Telçit 
Bakım 
Bakım 
Bakım 
Bakım 
Bakım 
Bakım 
Gençleştirme 
Bakım 
Telçit 
Bakım 
Telçit 
Gençleştirme 
Bakım 
Telçit 

Yeni yol 
Etüt - proj e 
Sanat yapısı 
Yeni yol 
Köprü 
Yeni yol 
Yeni yol 
Büyük onarım 
Yeni yol 
Yeni yol 
Büyük onarım 
Üst yapı 
Etüt -proje 
Sanat yapısı 
Yeni yol 
Üst yapı 
Köprü 

197 

211 
15 
— 
— 
50 

200 
— 
— 

,300 
133 
190 
'270 

o 

100 
4 

13 
40 

9 
10 
18 

3,2 

5 
8 

14,5 

33,9 

2 yılında uygulama 
miktarı % 

Ha, 
Ha. 

Ha. 

Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha, 
Ton 
Ha. 
Ton 

Toplam 

Km. 
Km. 
Sanat yapısı 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
Sanat yapısı 
Km. 
Km. 
Km. 

Km. 

53 
5 

— 
— 
33 

100 
— 
— 
75 
67 
85 

100 
120 
44 

200 

93 
100 

180 
100 
106 

80 
100 
100 
43 

145 

127 

Proje 
yıllı'k 
tutarı 

(Bin TL.) 

40 
30 
88 

15 
20 
20 
25 
40 
20 

145 

31 

28 

502 

190 

64 

115 
275 

268 
110 

714 

544 

Fizikî 
yatırım >% 
(Bin 

19 
27 
— 

12 
21 
— 
— 
30 
14 -

48 

31 

202 

142 

63 

73 
241 

267 
68 

430 

455 

TL.) 

49 
90 
— 

77 
105 
— 
— 
89 
70 

32 

100 

40 

75 

98 

63 
88 

100 
62 

60 

83 

Toplam 2 280 1 739 76 

tutarında 221 000 hektar Bunlardan ayrı olarak 72 070 164 projesi gereği olan, 508 000 TL. 
orman amemajmanı proigramı, 409 898 TL. sarfı ile ikmal .edilmiştir. 

4. Üçüncü Beş Yıllık yatırım programı gereğince Diyaılbakır ilinde 1973 yılında yapılacak 
çalışmalar aşağıda gösterilmiştir. 
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Program 

Orman imar - ıslah 
Binalar 
Muhtelif tesisler 

Toplam 
Kavak ve hızla gelişen tür araş
tırmaları 
Fidan üretimi 
Orman içi ağaçlama 

Program tutarı 
(Bin TL.) 

19,5 
120 
160 

359,5 

200 
50 
40 

Toplam 290 
Bakanlık Müşaviri 

Osman N. Kalaycıoğlu 

11. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ
lu'nun, Ankara'da 'satılan gaz tüplerinin kont
rolsuz satışına dair soru önergesi ve B'Osbakan 
Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/1433) 

15 . 12 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına iznini
zi rica ederim. 

'Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Şiııasi Özdenoğlır 

Boru : Son günlerde, evlerde kullanılan gaz 
tüplerinin; emniyet ve basınç sistemle.rıindeki 
hatalı yapımları nedeniyle, yurdumuzun çeşit
li yerlerinde ve özellikle Başkent Ankara'da, 
seri halinde facialara yol açtığı, patlamalar so
nucu çok sayıda vatandaşın hayatlarını kaybet
tiği, yangın ve tahribatın türlü zararlara sebep 
olduğu bir gerçektir. 

Bu tüplerin; emniyet unsurundan yoksun
luğu Alman Teknik Kontrol Enstitüsünün ra-
porııyle de tespit edildiğine göre: 

1) GörevLeri olduğu halde, tüplerin yapı
mını kontrol etmemek suretiyle bu kazalara 
seibehiyet verenler hakkında kanunî işleme baş
lanmış mıdır? Kaç sorumlu ve görevli hakkın
da koğuşturma yapılmıştır? 

2) Gereken güvenlik tedbirleri alınarak ve 
yalnızca ruhsatlı .bayilerde satılması zorunlu 
olduğu halde, sadece Başkent'te, 10 000'e yakm 

yerde kaçak olarak ve her türlü kontrolün dışın
da satılmakta bulunan, halkın hayatını ciddî 
şekilde tehdit eden bu tehlike karşısında ne 
gibi tedbir alınmıştır? Bu tüplerin müsaderesi 
depolanması ve satışı konusunda görevlerini ih
mal edenler ya ida kötüye kullananlar hakkın
da koğuşturma açılmış mıdır? açılmışsa, bu ko-
ğuşturmalar hangi safhadadır ? 

T. C. 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi Başkanlığı 
'Sayı : 77 - 83/2176 6 . 3 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 2 .197-2 tarih ve 7/1433 - 7052/ 

51916 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Şiııasi Özdenoğlu'nun,, 

•gaz tüplerinin kontrolsuz satışına .dair yazılı 
soru önergesinin cevalbı ilişik olarak sunul
muştur. 

iSaygıyle arz ederim. 
Ferid Meden 
Başbakan 

Ankara Milletvekili Şiııasi Özdenoğlu'nun gaz, 
tüplerinin kontrolsuz satışına dair yazılı soru 

önergesinin cevabıdır 

İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji bakanlık
larından alman bilgilere göre : 

1. Evlerde ve Sanayide kullanılan sıvılaş
tırılmış petrol gazı tüplerinin T'S/55 standardı
na uygun olup olmadığının kontroluna Türki-
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ye çapında devanı edilmektedir. 1972 yılı içinde 
187 işyerinde yapılan kontrolda 167 işyerindeki 
tüpler standarda uygun görülmüş, 20 işyerinde
ki tıüpler gerekli ılathoratuvar muayenesine taibi 
tutulmuş ,bunlardan 19 işyerinin duranın Savcı
lığa intikal ettirihniştir. 2 işyerinin muhakemesi 
neticelenmiş olup 17 işyerinin muhakemesi de
vam etmektedir. Ayrıca, 

Ankara'da 
Artvin'de 
Gaziantep'te 
İstanbul'da 
İzmir'de 
Kocaeli'nde 
K. Maraş'ta 
Muğla'da 
Yozgat'ta 

819 
8 
8 

110 
47 
11 
1 
1 

15 olmak üzere top-
lanı 522 işyerinde ruhsatsız olarak gaz tüpü sa
tıldığı tespit edilmiştir. 'Sorumlular hakkında 
kanunî işlem yapılarak gaz tüpü bulundurma 
ve satmalarına engel olunmuştur. 

2. Ruhsatlı bayilerin satış yerleri belediye 
zaibıtasmca aralıksız olarak kontrol edilmekte, 
belediyelerce meskûn yerler dışında depolar 
açılmakta ve günlük satış ihtiyacından fazla 
olan tüpler buradalar muhafaza edilmektedir. 

Meydana ıgelen kazaların tüpün kalitesinin 
iyi olmayışından mı yoksa kullanma ve depo
lama hatalarından mı meydana geldiği kesin 
olarak her zaman tespit olunamamaktadır. 

Diğer taraftan yeterli, ve standarda uygun ol
mayan mamuller için uygulanan cezaî müey
yidelerin artırılması ve günün şartlarına uygun 
hale getirilmesi için mevcut kanunların tadili 
hususunda ıgereken çalışmalara başlanılmış bu
lunmaktadır. 

Ferid' Melen 
Başibakan 

12. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, fıs
tık endüstrisi projesine dair soru önergesi ve 
Tarım Bakam llyaz Karaöz ile Ticaret Bakam 
Naim Talû'nun yazdı cevapları (7/1439) 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret ve Tarım 

Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı dilerim. 15 . 12 . 1972 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

İnsanların •mutluluğu ve özgürlüğü ekono
mik ve toplumsal güvenceleri ile doğru orantılı
dır. Gelişmekte olan toplumumuza insan emek, 
insan - toprak, insan - üretim, insan - tüketim, 
insan - mülk ilişkileri «Ekonomik güçüıı geniş 
ölçüde halkta toplanması» ilkesi işletildiği za
man bilimsel yörüngesine girmiş sayılır. De-, 
mokratik ülkelerde bu olanaklar kooperatifler 
kanalile düzenlendirilir. 

Türkiye'de genel yer fıstığı üretimi 12 060 
hektarda 31 650 tondur. İçel'de 4 420 hektarda 
12 050 tondur. 

Arazi kirası dalhil 1971 yılında bir dekar 
için 556 TL. sı 1972 yılında ise 610 lira üretim 
maliyetidir. Bir kilo yer fıstığı 495 kuruşa mal 
olmakta 539,5 kuruşa ihraç fiyatı en kaliteli fıs
tık olan Anamur markası için 550 kuruştur. 
Görülüyor ki, Çukurova bölgesinin ana tarım 
ürünleri arasında olan yer fıstığı çekici olmak
tan çoktan çıkmıştır. 

Bütün dünyada olduğu gibi yer fıstığından 
çeşitli mamul gıda maddeleri oluşturulmakta
dır. Türkiye'de merkezi Mersin'de bulunan yer 
Fisko Kooperatifi fıstık endüstrisi projesini 
oluşturmuş, Ticaret Bakanlığına sunulmuştur. 
Bu konu yaibancı sermayenin iştah duyduğu bir 
konudur. KııJk Milyon lira tutarındaki bu pro
jenin derhal uygulanmanın kaçımlmaız bir zo-
runluk olduğuna inanıyor musunuz'» İki konu
daki girişimleriniz nelerdir. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : 967 - 18221 

9 1973 

Konu : Sayın Çetin 
Yılmaz'ın önergesi 
ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 26 . 12 . 1972 gün Kanunlar Müdür

lüğü 7058/51927 - 7/1439 sayılı yazı. 
Fıstık endüstrisi projesine dair İçel Millet

vekili îSayııı Çetin Yılmaz'ın yazılı soru öner-
ıgesine Bakanlığımız yönünden hazırlanan ce-
vaıbm iki nüsha olarak eklide sunulduğu say
gılarımla arz ederim. 

ll.yaıs Karagöz 
Tarım Bakanı 

Fıstık endüstrisi projesine dair İçel Millet
vekili Sayın Çetin Yılmaz tarafından Tarım Ba-

416 



M. Meclsi B : 86 30 . 3 . 1973 O : 1 

kanlığına yönetilen yazılı soru önergesi ile il-
ıg'ili cevap. 

Yerfıstığı yağ ve bitkisel protein üretimi 
yönünden dünyada başta gelen bitkileriden 
birisi olup, gerek insan gıdası, gerek hayvan 
yemi ve ıgerekse sanayiinin çeşitli •kollarında 
geniş ölçüde kullanılan bir bitkidir. 

Bu bitki dünyanın tropik, suptropik ve mu
tedil iklim bölgelerinin sıcak kuşaklarına ya
yılmış ve 'memleketimizde daha ziyade Akdeniz 
ve Ege sahillerinde ekimi yapılmaktadır. Yer
fıstığı ziraatinin % 93'ünü ve üretimimizin de 
c/c 95'ini Akdeniz bölgesi teşkil etmektedir. 

iDünyanm birçok memleketlerinde uzun yıl
lardan beri ileri ziraat tekniği ile yetiştirilen 
yetffi'stığmm yurdunuzda ziraat tekniğinin çift
çiler tarafından iyi bilinmemesi, ekim, söküm, 
daneleme ve kabuk kırma makinelerinin kul
lanılmaması ve bilhassa yağının margarin sa
nayiine girmemiş olması sebebiyle üretimi ge-
lişemıemiş ve son senelerde özellikle birinci 
mahsul ve az miktarda ikinci mahsul olarak 
12 000 ilâ 15 000 hektarlık sahada ekimi ya
pılarak 32 000 - 42 500 ton civarında mahsul 
alınmaktadır. Bu istihsalin büyük bir kısmı tüc
car ve YEFİSKO Birlik tarafından satmalm-
makta ve bir kısmı İtalya, Batı Almanya, İngil
tere, Fransa ve Kolanda gibi ülkelere ihracat 
yapılmaktadır. 1966 yılında 2 548.7 ton/TL 
olan satış fiyat 1971 de 544.8 ton/TL. ya sa
tış yapılmış, o yıl 4 948 430 Kg. yerfıstığı ih
raç edilerek yurda 27 milyon TL. döviz girmiş 
bulunmaktadır. 

Bölgelere göre yerfıstığınm dekara mali
yeti 550 lira ile 606 lira arasında olup dekara 
ortalama verim 266 - 283 Eg. arasında değiş
mekte, bir Kg. yerfıstığı 206 - 213 kuruşa 
malolmaktadır. 

Özellikle 1972 yılında ekim sahası 11 800 
hektar ve üretim 42 500 ton olup, dekara or
talama verim 360 Kg. olmuştur. 

Bu bitkinin münavebedeki yeri ve yağ sana
yiindeki önemini gözönünde bulunduran Ba
kanlığımızca 1969 senesinde yağlık çeşit yerfıs-
tığmdan 100 116 Kg. NC - 2 cinsi tohumluk 
ile 9 adet daneleme, 3 adet mibzer, 2 adet ka
buk kırma, 2 adet sökme ve bir adet tasnif ma
kinesi itftıal edilmiş, tohumluğun ıgümrük dış 
kapısı fiyatı 11 lira 47 kr. 20 santim iken ih
tiyaç mahallinde çiftçiye 5 liradan verilmiştir. 

Ayrıca bir adet tasnif, bir adet taneleme ve 
bir adet sökme makinesi YEFİSKO Birlik ta
rafından satmalınmıştır. 

Aynı zamanda müstahsile Ziraat tekniğini 
öğretmek, pazarlama imkânlarını geliştirmek 
amaciyle hazırlanan «Yerfıstığı üretimini geliş
tirme projesi» 1973 yılından itibaren yürürlü
ğe konulmuştur. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Mel. 12 . 2 . 1973 
Dosya No. : XII. 08 - F/15/2920 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 . 12 . 1972 tarih ve 7058/51927 -
7/1439 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm fıstık en
düstrisi projesine dair yazılı soru önergesi 
incelendi. 

Yerfıstığı Tarım Satış Kooperatifleri Birli
ği, yerfıstığını işleyerek mamul hale getirmek, 
küspe ve hayvan yemi üretmek, hammadde ola
rak ihraç edilmesi döviz kaybına yol açtığın
dan bu durumu önlemek, üreticinin malını daha 
iyi değerlendirmek, aynı zamanda iş sahası aç
mak gayesi ile Mersin'de bir yerfıstığı işletme 
tesisi projesi hazırlamış ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdür
lüğünden de 25 . 7 . 1972 tarih ve 484 numara 
ile Teşvik Belgesi almıştır. 

Kurulacak bu tesisin yurt ekonomisine fay
dalı olacağı düşünülmekle beraber Yerfıstığı 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin öz kay
naklarının ve ödenmiş sermayesinin yetersizliği 
tseibebi ile malî portesi 104 096 550 lira olan 
mezkûr projenin gerçekleştirilmesi için kredi 
tenıini maksadı ile T. C Ziraat Bankasına 
yaptıkları talebe karşılık olarak adı geçen Ban
kanın Bakanlığımıza yazdığı 5 . 1 . 1973 tarih 
ve 4680/21 sayılı yazıda : 

1. Birliğin, işleme tesisleri için düzenlenen 
projede plânlanan büyük kapasiteli tesis yeri
ne, ufak kapasiteli bir tesisle işe başlaması ve 
Avrupa piyasalarını ellerinde tutan büyük fir
malarla rekabet etmedeki güçlükler bertaraf 
edildikten sonra, ek tesislerle kademeli olarak 
kapasitenin artırılmasının daha uygun olacağı; 

2. Birliğin, bu büyük yatırıma iştirak im-
kânlarıyle mevcut öz kaynaklarının (1970 -

417 — 
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1971 bilânçolarına göre yüklenilen sermayesi 
3 759 375 lira yödenmiş sermayesi 9G8 251 lira 
ve yedek akçesi 10 97G liradır) yeterli bulun
maması ; 

o. Birliğin yatırımın finansmanında kulla
nacağı 25 . 7 .' 1972 - 484 sayılı Teşvik Belge
sine göre toplam 12 026 620 lira öz kaynağı te
min ve tedarik etmesinin imkânsız bulunduğu; 

4. Birliğin 30 . 11 . .1972 günü itibariyle 
(Bankaya toplanı 22 752 541. liralık: borcu ve kar
şılığında ise 19 195 017 liralık inancası bulun
duğu, bu durumda Bankanın alacaklarından 
şimdilik 3 557 524 liralık kısmın karşılıksız kal
ması, 

'Gibi nedenlerle Yefiskoıbiıiiğin, komple yer
fıstığı işletme tesisleri için talcıbettiği 74 030 000 
liralık işletme kredisinin açılmasının ve kullan
dırılmasının imkânsız olduğu bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Naim. Tatû 

Ticaret Bakanı 

13. — M ar aş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
.Maraş ilindeki pamuk üreticisinin durumuna 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakam Naim Ta
lû ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in 
yazılı cevapları (7/1445) 

30 . 3 . 1973 O : 1 

ıvıış, Maraş'daki İSümerbanka bağlı tekstil fabri
kası da pamuk mubayaasını durdurmuştur. Oy
sa fabrika henüz ihtiyacının ancak dörtte biri
ni sağlamıştır. 

Tüccar is;>, fiyatların biraz daha düşmesi 
için âdeta iSümerbankla ittifak yapmış, bir kilo 
pamuk almamak kararını vermiştir. 

Maraş üreticisinin elinde şu Sırada 15 - 20! 

«trilyon kilo cırcırdan geçmiş pamuk beklemek
te, 'Sümerbank, Oukobirlik ve tüccar sanki söz-
birliği etmişçesine mubayaa yapmamaktadır. 

Çok müşkül durumda kalan Maraş pamuk 
üreticisini ve çırçır esnafını kurtarmak için ace
le tedbir alma zarureti karşısında; 

1 -— Mubayaa için (Sümerbank hemen hare
kete geçirilecek midir1» İhtiyacı okluğu halde, 
Sümerbank hangi sebeplerle pamuk almamak
tadır? 

2 —- Oukobirlik ve diğer kuruluşlara da ge
reken talimat verilecek imidir*? 

3 — Hor yönden mağdur olan Maraş Pamuk 
üreticisinin Ziraat Bankası borçlarının tecili 
için Bankaya emir verilmiş midir'? 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 9. 3. 1973 
Teşkilâtlandırma Genel Md. 

Dosya No : Xlî.8/F-69 - 15/5804 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26. 12, 1972 tarih ve 7084/52083-7/1445 
sayılı yazınız. 

Maras Milletvekili İbrahim, Öztürk'ün, Ma
raş pamuk - üreticisinin durumuna ilişkin olan 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu önergenin birinci sorusunun ıSa-
nayi ve; Teknoloji Bakanlığınca cevaplandirıl-
dığı adı geçen Bakanlığın 24. 2. 1973 tarih ve 
1425 sayılı yazılarından anlaşılmıştır. 

İkinci ve üçüncü sorular hakkındaki müta
lâamız aşağıda açıklanmıştır. 

1. —• 1972 - 1973 iş yılı içerisinde Çukurova 
Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 24. 8. 
1972 tarih ve 7/4926 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan i]o destekleme alıımı yapmakla görevlen
dirilmiş olup, .mezkûr Kararname ile tespit edi
len barem fiatlarıyle çekirdekli olarak pamuk 
(kütlü) alımı yapmış ve halen de yapmaktadır 

(Heyandan, Maraş ve çevresindeki pamuk 
müstahsillerinin mevcut küllüleri de. Birlikçe 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun 'Sanayi ve Ticaret Ba
kanları tarafından yazılı olarak cevaplaudırıl-
ımasma aracılığınızı Saygılarımla rica: ederim. 

12. 12. 1972 
Maraş Milletvekili 

İbrahim Öztürk 
'Soru : 
Maraş ilinin geniş bir pamuk tarım alanı ol

duğu malûmlarıdır. Bu yıl merkez ilçe, Pazar
cık, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde toplam 
2ÖO.OI0İÖ dönüm pamuk ekimi yapılmış ve tahmi
nen 40 bin ton ürün elde edilmiştir. Geçen yıl 
üretim 70 bin ton idi. Bu yıl, yağışların fazlalı
ğı, gübre, ilâç ve diğer girdi fiyatları, işçi fık
danı gibi nedenlerle maliyet yüksek, ürün mik
tarı az olmuş, huna karşıhk taban fiyatının dü
şüklüğü üreticiyi müşkül durumda bırakmıştır. 

Şu günlerde üretici, inalına alıtu bulama -
maktan doğan diğer bir sıkıntıya mâruz kal-
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bugüne kadar hiçbir kayıt ve şarta bağlı ol
maksızın müracaatlarında derhal mubayaa edil-. 
mektedir. 

Ancak, çırçırdan geçmiş pamuğun Kararna
me mucibince Birlikçe satın alınması bahis mev
zuu değildir. 

2 — Memleketimizin pamuk istihsal eden 
bâzı bölgelerinde yağışların erken başlaması ve 
uzun süre devam etmesi nedeniyle pamuk kali
teleri düşmüş olup, pamuk müstahsillerini için
de bulundukları güç durumdan kurtarmak 
amaciyle T. C. Ziraat Bankasınca aşağıdaki 
tedbirler alınmıştır. 

a) Ürünleri yağış ve sair sebeblerle hasar 
görmüş pamuk müstahsillerinin Bankaya ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 1972 vadeli 
borçları 1 yıl süre ile ertelenerek vâdeleri 31. 1. 
1973 tarihine uzatılmıştır. 

b) 1971 ve daha eski Vadeli borçları bulu^ 
nan pamuk müstahsilleri hakkında Bakanlıkça 
kanuni takibe geçilmemiş ve 1973 yılı maihsul 
idrak mevsimine kadar ödeme kolaylığı sağlan
mıştır. 

«) 1972 yılı ürün bedellerinden borçilarmm 
tamamını ödeme imkânını bulamamış, fakat bir 
kısmını tediye etmiş bulunan müstahsillerin ba
kiye borçlarının 2-3 yıl vâde ile taksitiendinme-
ye tabi tutulması kararlaştırılmıştır. 

d) Bankaca pamuk konusunda bir dekara 
verilmekte olan çevirme kredisi ikraz birimleri 
arttırılmıştır. Şubelere verilen şahıs haddi yet
kisi de yükseltilmiştir. 

e) Pamuk konusunda 1972 yılı vadeli borç
larını ödeyememiş çiftçilere de eski ve yeni ik
raz birimleri arasındaki fark, ilâve çevirme kre
disi olarak verilecektir. , 

f) Yukarıda açıklanan sebeplerle Banka Şu
belerinin doğacak plasman ihtiyaçları karşıla
nacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Naiım Talû 
Ticaret Bakanı 

30 . 3 . 1973 O : 1 

T. C. 
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı ; 13/SB-3/372 
Konu : Maraş pamuk 

mubayaaları Hk. 
, Millet Meclisi Başkanlığına 

17. 2. 1973 
ilgi' > 26. 12. 1972 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7084/52083 
- 7/1445 sayılı yazıları. 

Maraş Milletvekili Sayın İbrahim. özitürk'ün 
Maraş ilindeki pamuk üreticilerinin pamukları
nın satın alınması hususundaki soru önergesi 
inoellattMlmdş ve konu hakkında aşağıda arz 
olunan noktalar tespit edilmiştir. 

1 — Bakanlar Kurulunun 3. 9. 1972 tarih ve 
7/4926 sayılı kararı ile ISümerbanfcca, kütlü alı
mı için, Çukurova Bölgesinde, Adana Pamuk 
•Satmalına ve Çırçır Fabrikaları Müessesesi Eg-e 
Bölgesinde Nazilli Müessessi, Denizli, Manisa ve 
Antalya Fabrikaları görevlendirilmiştir. 

2 — Adana Pamuk Satmalıma Müessesesin-
ce; Çukurova Bölgesinde; 11 Eylül 1972 tari
hinde piyasaya girilerek pamuk ve kütlü alımı
na başlanmıştır. 

Diğer taraftan, Maraşta teşkil edilen ayrı 
bir ekiple 11 Ekim 1972 tarihinde mubayaa 
başlanılmış, ortalama 935 Kr. / Kg fiatla, 4835 
ton pamuk satınalınmıştır. 

3 — Maraştaki ekibin çekilmesi sözkonusu 
olmayıp müessesenin durumu icabı ve alman pa
mukların sevkedilmesini temin için, alımlara 
bir kaç gün ar a.verilmiştir. 

4 — Maraştaki ekibin halen ahım faaliyetine 
devam etmekte olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Mestft Erea 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

14. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
1971 - 1972 yılları içinde uygulama programı
na alınan kamu sektörü yatırımlarına dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Devlet Ba
kanı Z ey yat Bmjkara'nın yazılı cevabı (7/1446) 

410 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki önergemin Sayın Başbakan tara
fından (yazılı) olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Tekin Erer 

1971 ve 1972 yılları içinde gerçekleştirilmek 
üzere uygulama programına alman kamu sek
törü yatırımlarından; 

a) Yılı içinde başlanıp tamamlanamayan, 

b) Yılı içinde başlanamayanlar, 
Hangileridir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 9 . 3 . 1973 

Sayı : 2043 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 26 . 2 . 1972 gün ve Kanunlar Mü-
lürlüğü, 7/1446/7085/52082 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili iSaym Tekin Erer'in, 
Başbakan tarafrmdan cevaplandırılmasını iste
diği, 1971 ve 1972 yıllarında uygulama prog
ramına alındığı halde kamu sektöründe başla
nıp tamamlanamayan ve yıl içinde başlanama-
yan yatırımlarla ilgili yazılı soru önergesine 
verilen cevabın iki örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Zeyyat Baykara 

Devlet Bakanı 

I Sayın Tekin Erer 
İstanbul Milletvekili 
Ankara 
1971 ve 1972 yıllarında uygulama porgram-

lanna alındığı halde, başlanıp da tamamlana
mayan ve yıl içinde başlanamayaıı kamu sek
törü yatırımları ile ilgili yazılı sorunuz üzerine 

j yaptırılan incelemede, 
1. 1972 malî yılının henüz son bulması 

I nedeni ile gereken bilginin henüz deri eneme
diği, 

2. 1971 yılında ise, genellikle proje nite
liğinde olmayan ve maliyetleri 1 milyon lira
nın altında bulunan, onarım, depo, kadast
ro, harita işleriyle ilgili 187 adet işin başla
nıp da bitirilemediği veya hiç harcama yapıl
madığı, 

—• Bunlardan 79 adet projeye hiç. harcama 
; yapılmadığı, 108 nin ise 1971 yılında başlayıp 
j henüz bitirilememiş projeler olduğu, 

— Söz konusu 187 adet iş için 282 ırıil-
! yon harcama öngörüldüğü ve bunun % 77 
j oranındaki kısmı gerçekleşerek 218 milyon lira-
I nm harcandığı bunun ise 1971 yılı toptan ya-
j tırım ödeneğinin binde 18'i olduğu, 

— Anılan işlerin 88.5 milyarlık 1971 yılı 
proje mevcudu içindeki payının da binde üç 

I olduğu, tespit edilmiştir. 
I — 187 adet işe ait listeden bir nüshası ili

şikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı 

— 420 — 
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-31 . 12 . 1971 tarihi itibariyle kanun sektörü projelerinden 1971 yılımda gerçeMeşıtirilnıesi ön-
görülüpte bitirilemeyen ve başlanmayan projeler. 

31 . 12 . 1971 tarihi itibariyle 1971 yılında 'başlayıp da bitMletmıeyen projelerin üstesi 

'Projenin Adı Yeri 
Son Projıe 107.1 Yılı Gerçekleşıme 

Bedeli »Odemeğdl Yüzkialıeıri 

Tlaırım 
Atajtürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Çamaşır Makine İşçi Koğuşu Tadili 
Hay. Tes. ve Telsisat Projıasi 
Hayvanat Bahçesi Yatırılırdan 
Yapı ve İmar İşleri "Geneıl Müdürlüğü 
Şenliköy Sunî Tohumlama Lab. Su. Tem. 
İnanlı İnekhanesi Elektrik Tesisaıtı 
Hayvan Pazarı İkmal İnşaattı 
Hayvan Pazarı İkmal İnşaatı 
Lalahan Zoo>tek Araşıtırma Enstitüsü 
Altın Harası 1 Adet 500 Baş Koyun Ağılı 
Böl. Ziraî Mücadele Emstiitüısü Kül. Oda Klima 
Grnıan Genel Müdürlüğü 
Elektrojen Grulbü 
Tohum Enstitüsü 
foltanlbıul Üniversitestî 
Balik ÜreJtîim îsltasyonu Havuzları • 
Köy İşleri Bak. Araş. Geliş. Genel Müdürlüğü 
Sultamdağı Derecine Köyü Tas. ve Amtoar Evi 
Merkez Sarılbucak Köyü Mandıra 
Saitnılhan Hacırahmıanlı Köyü Zeytinya'Zi Tes. 
Eşme, Takmak Köyü Mandıra 
Senirikent, B. Kabaca Köyü Soğuk Depo 
Merkez Yenieeköy Adbarl 
Nallıhan Sarıyer Köyü Tasnif ve Anfbaır" 
'Söke Bağarası Köyü Z. Yağı Tesisi 
Merkez Tokluınan Köyü Meyve Şıra Tesisi 
Niksar Gökçeli Köyü Tasnif ve AnJbar Evi 
Aşkale Yeniköy Mandıra 
Akşehir Balıkçılık Koop. Soğuk Depo 
Ulubey Şükraniye Maihsul MuSh. Depo 
Merkez B'oztepe Mandıra 
Merkez Honaz Köyü Tasnif Ambarı 
Ardahan Sulakyurt Köyü Mandıra 
Silifke Taşucu Koop. Soğuk Depo 
Tıopraksu Genel Müdürlüğü 
Yüzey Tahliye ve Yol 
Siverek Deır*bi (Drenaj ve Arazi Islahı) 
Kığı Surmhaç (Drenaj ve Arazi Malhı) 
Dağ ve Ormıan Köyleri için Projeler 
Kanal Pulluğu ve Traktör 

Ankara 
Ankara 
Ankara 

listamlbul 
Tekirdağ 
Balıkesir 
Içiel 
Ankara 
Van 

ittna tamir 

Mulhitelif 
Mulhitelif 

Muhtelif 

ğü 
M Afyon 

Ellazıığ 
Manisa 
Uşak 
İsparta 
Amasya 
Ankara 
Aydın 
Kıırşelhir 
Tokat 
Erzurum 
Konya 
Uşak 
Kırşielhir 
Denizli 
Kars 
İçel 

Kans 
Urfa 
Bingöl 
Muhtelif 
Adana 

— m .— 

160 
400 
470 

120 
243 
503 
119 
735 
48 

250 

700 
100 

1 300 

160 
300 
400 
300 
400 
150 
1150 
400 
600 
150 
300 
400 
170 
300 
160 
300 
400 

564 
650 
135 

4 450 
1 890 

150 
400 
470 

120 
243 
503 
119 
735 
48 

250 

700 
100 

1 300 

150 
300 
400 
300 
400 
150 
160 
400 
600 
150 
300 
400 
170 
300 
150 
300 
400 

564 
650 
135 

4 450 
1 890 

—• 
26 
11 

41 
52 
61 
22 
—. 
47 

20 
72 

85 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 

, 
29 

9 
68 
30 
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Projenin Adı Yeri 
ıSom Proje 

Bedeli 
1071 Yılı 
ödemeği 

Gerçekleşme 
Yüzdeleri 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
Deponun' İdare Binasına Çevrilmesi 
Türkiye Söker Fabrikaları T.A.Ş. 
Hayvancılık Projesi Taşıtları 
Taşıt Alımları 
V'oteıniner İşleri Genel Müdürlüğü 
Taşııt Alımı 
Taşııt Alıımı 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
Teknik Ziraat Müdürlüğü Makime Ekipmanı 
Komıserveeilik Araş. Enat. Bezelye Ayık. Mak 
Ziı rai Araştırıma Enstitüsü İnşaatı 
Depo İnşaatı 
Madencilik : 
Etiiibank Genel Müdürlüğü 
Ücjklöprü Maden İşletmesi Müessesesi 
Keçrlborlu Kükürt İşletmesi Müessesesi 
E n e t Kolemanit İşletme Müessesesi 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
30 Adet Arazi Binek 
25 Adet Arazi Binek Pick - Up 
5 Adet Kamyon 
Türkiye Köımür İşletlmelerıi 
Biıllolt Bıölge Etüt ve Değerliendirmıe 
ıSıeyiıtıöirner 1 Adet Arazi Binek, 2 Ad. Minübüs 
Timikiye Petrilleîri Anonimi Ortaikliğı 
Petrol Arama Şirketti 
îmıalât '. 
Aziat Sanayii T.A.;Ş. 
Tarçıt Alımları 
Yapı ve İmar İşleri Genel Müdürlüğü 
Kazlıçeışıme Deri San. Anadolu Yakasına Niafclii 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
Soğuk Depo Tevsii 
Buhar Kazanı Zeytinlburntl 
7 Adet Friıgıorafik Kamyon 
Soğuk Depo Keıson Kuyusu* 
Et, Koimibinası Deritvasyon Kanalı 
Etiibanik Genel Müdürlüğü 
1 Adet Karpitıkaetı 
1 Adet Arazi Kaptıkaçtı 
1 Adet Araz1! Ambulans 
Trantaziman Tesisi! 
K^nva Cıva İşletmesi İnşaatı 
'6 Kişilik 1 Adet Arazi Binek 
1 Adet Arazi Binek 
Mıııigul Bakır İşi. Mües. İdame Yatırımı 

ElskAşehir 300 300 57 

MulhtelM 
Muhtelif 

Ankara 
Muhtelif 

Urfa 
Bursa 
îstanlbul 
İzmir 

Muğla 
Denizli 
İKültıalhya 

Ankara 
Ankara 
Ankara 

MuMelif 
Kütahya 

1 050 
1 400 

3 500 
500 

60 
25 
76 
60 

373 
im. 
120 

1 '650 
1 625 

625 

500 
276 

1 
1 

3 

1 
1 

050 
400 

500 
500 

60 
25 
76 
60 

373 
161 
120 

'650 
625 
625 

500 
275 

— 
11 

6 
12 

— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 

7 
31 

Ankara 500 500 

MuibJtıelitf 

lii Îstanlbul 

Gaziantep 
Istanfbul 
Muhtelif 
Yozgat 
Uırfa 

Balıkesir 
Elâzığ 
Elâzığ 
Antalya 
Konya 
ArtVin 
Antalya 
Artvin 

— 422 — 

1 000 

200 

1 396 
150 

1 085 
60 

700 

80 
110 
100 
500 
690 
56 
56 
80 

1 000 

200 

1 3l95 
150 

1 085 
60 

700 

80 
110 
100 
600 
690 
66 
55 
80 

— • 

— 

25 
— 
1 

— 
60 

i 

— 
— 
— 
48 
— 
— 
— 
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Projenin Adı 

Halıköy Cıva İşletmeleri İnşaatı 
Konya Cıva İşleıbmıeleri İnşaatı 
Anjbaılya Ferrokrom ve Karpit Faib. Yemekhane. 
İllıer Bankası Genel Müdürlüğü 
Mut Soğuk Hava Defosu 
Sarııgö.l Soğuk Hava Deposu 
M.K.B. Kurumu Genel Müdürlüğü 
Oeülk Fabrikası İkinci Kısım 
1 Adet Obolbüs 
1 Adet Picik - Up 
2 Adet Fark Lift 
1 Adet Minibüs 
1 Adet Kaımyon 
Petrol Ofisti Genel Müdürlüğü 
Madenî Yağ ve Gres Teis. Tadil ve Tevsii 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
Soğuk Hava Deposu 
Kasar Peynıiır İmal Ünitesi 
Kaşar Peynir İmal Ünitesi 
Kaşar Peynir İmal Ünitesi 
7 Tonluk Kamyon 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Arhavi Çay Faib. İkmali 1 nci Bölge 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Karabük Tevsii 3 neü 
Enerji : 
Atom Enerjisi Komisyonu 
"Uranyum Araştırma ve İzotop Uygulaması 
Reaktör Gücünün Artırılması 
isikenderun Pilot Tesisi 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü 
Müstakbel Termik Ünt. Fizibil. 

' Nükleei' Santral Etütü 
Buldozer 1 Ad'et 
Buldozer 1 Adet 
Paleltli Yükleyici 2 Adet 
Mobil Vinç 2 Adet 
Kompresör 2 Adet 
KJelban Elbistan Osmaniye Seydişehir Etüt. 
Akköprü D.D. Fideri 
Kepra Antalya Limanı ENH 
TM. Müştemilâtı 
Cakmakkaya TM. Müştemilâtı 
TM. Müştemilâtı 
Daıvutpaşa Lâboratuvar Atölye Yapıma 

- Ayvalık Giriş Yolunun Onarılması 

— 

30 . 3 . 

Yeri 

İzmir 
Konya 
Antalya 

İçel 
Tunceli 

Ankara 
Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Mulhtelif 

Muhtelif 

istanbul 
Kars 
Adana 
İzmir 
İstanjbul 

Artvin 

Zonguldak: 

Muhıtelif 
İsıtanlbul 
Hatay 

Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Mulhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
İsıtanlbul 
Balıikesdır 

423 — 

1973 0 : 

Son Priojıe 
Bedeli 

960 
3 700 
1 250 

780 
500 

36 000 
250 
70 

250 
70 

150 

30 000 

400 
2 701 
2 701 
2 701 

130 

290 

9 000 

500 
1 000 

250 

4 670 
2 000 
1 336 
1 112 
1 902 
1 936 

618 
1 500 

960 
100 
130 
130 
130 
400 

75 

1 

İI97.1 Yılı 
ödıeneği 

560 
3 700 
1 250 

780 
500 

36 000 
•250 

10 
250 
70 

150 

30 000 

400 
2 701 
2 701 
2 701 

130 

290 

9 000 

500 
1 000 

250 

4 670 
2 000 
1 336 
1 112 
1 902 
1 636 

£18 
1 500 

960 
100 

. 130 
130 
130 
400 
75 

Gerçekleşme 
Yüzdeleri 

22 
40 
4 

— 
— 

.'52 
— 
—. 
— 
— 
— 

3 

—' 
36 
85 
36 
—. 

80 

— 

29 
— • 

—. 

— 
1 

— 
— 
—. 
— < 
— 
— 
—' 
— 
— 
— 
—. 
23 
39 
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Priojenim Adı Yeri 
Son Ptfojıe 1İ971 Yılı Gerçekleşme 

Bedeli ödeneği Yüzdeleri 

\ ^ 

İncirli Su Temini 
Demirköprü Barajında Teresuibat Önlerme .Terti. 
Göllbaşı Yüklemıe Tevziat Merkezi 
Ankara ve İstanbul'da Kapalı Anlbar 
5 Adet Arazi Kaptıkaçtı 
Ulaştırana : 
Yapı ve İmar İşleri Genel Müdürlüğü 
Telisiz Sistöemi 
Demiryolları Limanlar ve Haıva MJeıy. İnş. Reis. 
3 Adet Araızi Kaptıkaçtı 
1 Adet Arazi Kaptıkaçtı 
Feribot İskelet 
D.H.M.1. Genel Müdürlüğü 
UHF Alıcı Verici Cihazı Temiirf 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Finike Şulbesi Tesilsıleıri 
Haımıiltiköy - 60 No.kı DY. İLT. Yol Yapılmı 
Tralbzion - Sürmene Yol Yapımı 
Çayeli - Ardeşen Yol Yapımı 
Girelsun - Keşap Yol Yapımi 
Palu - Gökdeıre Yol Yapımı 
Turizm : 
İller Bankası Geme! Müdürlüğü 
Selçulkiar Müzesi İnşaattı 
Eiski Eseırler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Tarım Müzesi Onarımı 
Orman Genel Müdürlüğü 
Mesire Yerleri 
Turizm ve Tamıfkma Bakanlığı 
Güneiydıoğu Anadolu Bölgesi Geliş. Projıesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuşadası Tretuvarları 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Muhtelif Onarımlar 
Konut : 
Yapı ve İmar İşleri Genel Müdürlüğü 
10 ncu Bölge Müdürlüğü LojımanRiaırı 
Yenimialhalle Polis Lojmanları 
Halbur Gümırük Lojmanı 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
Toplam Konut Yapımı Projeleri 
Eğitim : 
Ankara İ.T.İ. Akaıdemiısii 
Bahçe Tanzimli ve Sıhhi Töslkat 
Ankara Üniversitesi 
Merfceiz Tesihin 
Ziraat FaJk. Araştırma Yetiştirimle Seralar 

Adana 
Manisa 
Ankara 
Muhtelif 
Muhtelif 

15 
100 

2 070 
1 500 
1 770 

15 
100 

2 670 
1 500 
1 770 

-—-
—, 
43 
69 

, 

Muhtelif 

Muhtelif 

Anikara 

670 670 

Muhtelif 
Muhtelif 
Çanakkale 

330 
220 

5 679 

330 
220 

5 675 

1 060 1 060 

Antalya 
Eskişdhir 
Tıraibzon 
Rize 
Girelsun 
Bingöl 

Uşak 

İçel 

Muftıfteülf 

Muhtelif 

Aydın 

Mulhtelf 

Elâzığ 
Anikara 
Mardin 

Muhtelif 

200 
1,5 000 

2 Ö00 
2 500 
2 500 

'385 

1O0 

'50 

1 000 

100 

1 282-

470 

85,2 
4 000 

640 

111 997 

200 
15 000 

2 500 
2 5O0 
2 500 

385 

100 

50 

1 000 

100 

1 282 

470 

852 
4 000 

640 

11 997 

13 
37 
819 
75 
71 
48 

— 

— 

— 

— 

28 

—* 

23 
25 
17 

9 

175 175 

Ankara 
Ankara 

_ 404 — 

1 000 
760 

1 OOO 
750 20 
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Projenin Adı 

Yapı ve İmar İşleri Genel Müdürlüğü 
Muhtelif Yapım, Tesis ve Tanzim İşi. Toplamı 
Opera Binası Kültür Sites»} 
Okulların Çamaşırlık Kalorifer Tesisi 
Televizyon ile Eğitim Stüdyo Enstitü. 
iSanalt Enstitüsü Pansiyon Binası İkmıali 
Sanat Enstitüsü Elektrik ve Trafo 
Çorlu Sanat Enstitüsü Harici Yol Grulbu 
Devlet Konservatuvarı Bina Tadilatı 
Resim Heykel Müze Kalo. Elek. Tes. 
Halk Eğitim Merkezi Onanımı 
Halik Eğitim Merkezi İkmal İnşaatı 
Bıeısleınıme Deposu Islalhı 
İspir Yatılı Bölge Okulu tçjme Suyu! 
Karayazı Yatılı Bölge Ok. Tesisat Onarımı 
Hiniz Yatılı Bölge Okulu Eleıkt. Grubu 
Buca İzcilik Sabit Kamp Tesisi 
Gümüşlhacıköy Akşam Kız Sanat Okulu 
İpsala Kız Enis/titüsü İkmali 
Akşam Kız Sanat Okulu 
İğdır Akşam Kız Sanat Okulu 
Kız Enistiltüisü İkmalî 
Kız Ana Okulu İD. Kız Ç.Y. 
Yenimahalle Kız Enstitüsü Onarımı 
Enkeık Teknik Yüksek öğretmen Okulu Aıtöl İnş. 
Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu Kanal İnş. 
Boziöyük Lisesi Dersaııe İlâve. 
Ezine Lisesi İkmali 
Kargı Ortaokulu Yeni Bina 
Çal İsabey Ortaokulu Yeni Bina 
Galatasaray Lisesi Müze Binası 
Besni Oirıtaoikulu İkmal ve Kat İlâvesi 
Lise İkma'ld 
Lise Onarımı 
M'erkez Ortaokulu İkmalî 
Silifke Ortaokulu İkmali 
Meınkez Ortaokulu Drenaj İşi 
Eyüp Lisesi İkinci Kısım 
Gökçıealda öğrötmıen Okuluna Telefon 
Kız öğretmen Okulu İkmali 
Otelcilik Okulu Etüıtü 
Büyük Onarımlar^ 
Türikgeldı Tarım Meslek Okulu Gıda Lab. 
Eskişehir İktisadî ve Ticarî İJimler Akadelmıisi 
İşletme ve Muhasebe Bölümü İnşaatı 
Güzel Sanatlar Geniel Müdürlüğü 
Resim ve Heykel Müzesi Onarımı 

Som Projıe 1971 Yılı Gerçekleşme 
Yeri Bedeli öde-iıeği Yüzıdeleri 

Muhtelif 
İsıtanlbul 
Muhtelif 
Ankara 
Uşak 
Kırklareli 
Tekirdağ 
İzımiır 
İstanbul 
Bingöl 
ıSivais 
İzmir 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
İzmir 
Amasya 
Edirne 
Hakkâri 
Kars 
Tekirdağ 
Yozgat 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Bilecik 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
İstanbul 
Adıyaman 
Bingöl 
Bingöl 
Artvin 
İçel 
Edirne 
İstanbul 
Çanakkale 
Yozgat 
Antalya 
Muhtelif 
Hatay 

Eskişehir 

İstanbul -

8 -950 
5 000 
1 006 

250 
650 
277 
185 
150 

1 600 
102 
552 
288 
129 
51 

215 
319 
400 
300 
400 
400 
ı60O 

99 
190 

1 4ÖÖ 
500 
650 
500 
650 
650 
283 

1 218 
187 
488 

1 055 
689 
50 

955 
41 

135 
108 

1 100 
381 

7 000 

500 

8 950 
5 000 
1 005 

250 
650 
277 
185 
150 

1 500 
102 
552 
288 
129 
51 

215 
319 
400 
300 
400 
400 
600 

99 
» 150 
1 400 

500 
(650 
500 
690 
650 
Ö83 

1 218 
187 
488 

,1 055 
689 
50 

955 
41 

,135 
108 

1 100 
1381 

7 000 

500 

— 
54 
54 
— 
— 
3 
3 

—. 
20 
45 

5 
2 

ı63 
84 
3 

—. 
—> 
33 
—. 
—. 
^ -
25 
M 
55 
— 

1 
25 
38 
30 
29 
38 
68 
10 
7 

23 
14 
22 
— 
42 
r . 

3 
39 

— 
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Projenin Adı Yeri 
Son Proje 1971 Yılı Gerçekleşme 

Bedeli ödeneği Yüzdeleri 

Güzel Sanattılar Akademilsi Türk Film Arşivi 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
Sağlık : 
Anlkara Üınirvemsütesıî 
Cebeci Haisîtane. Reorg. Merfc. Polikiliniği 
Yapı ve İmar İşlemi Genel Müdürlüğü 
Bölge Tamirfıan'eısi 
Halk Sağlık Lâboratuvarl 
Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Yeni Hasltameler 
Diş Hekimliği Fakülltesâ 
Diğer HizMetler : 
İller Bankam Genel Müdürlüğü 
Harita - Tapu ve Kadaısltıro Hizmetleri Toplamı 
Plânlama Ve İmar Genel Müdürlüğü 
İ/IOÛO ölçekli Halihazır Ha.rita İşi. Toplamı 
Türkiye Büyük Mi'llıet Meclisi 
Saray Elektrik ve Telisiz Tesisi 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Maliye tahsildarlarının tazminatları hakkında 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1452) 

2 . 12 . 1972 
Meclis Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Maliye Bakanın
ca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygiyle arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Maliye tahsildarlarının kefalet tazminat
ları kesildiğine göre bu memur zümresinin mağ
duriyeti nasıl öleneoektir? . 

2. Tahsildarlar ve atlı PTT dağıtıcıları se
neler öncesinin mevzuatına göre at bedeli yev
miye 2 lira almaktadır. Bu gülünç rakam üze
rinde durulup ıslahı düşünülmekte midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 5 . 3 . 1973 

Ankara 
BÜMKO : 111121 - 6/6784 

Konu : Antalya Milletvekili Sayın 
İhsan Ataöv'ün yazılı önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi i Kanunlar Müdürlüğünün 26 .12 .1972 

tarihli ve 7112/52257 - 7 1452 sayılı yazısı. 

İstanbul 
Ankaı a 

1 000 
7Ö0 

1 000 
700 

,24 
61 

Ankara 750 750 

Van 
Edirne 

İzmir 
İzmir 

Muhtelif 

Muhtelif 

Ankara 

550 
850 

11 OOO 
3 500 

12 678 

3 538 

180 

550 
850 

11 OOO 
3 500 

12 678 

3 638 

180 

— • 

40 

75 
76 

15 

50 

63 

(İlgi) delki yazılarınıza ekli olarak gönderi
len, Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevabî mütalâamız 
aşağıda sunulmuştur. 

1. Diğer kıymet muhafızları meyanmda 
maliye tahsildarlarına da «Kasa tezminatı» 
ödenmesini öngören hükümler, 1327 sayılı Ka
nunla değişik Devlet Memurları Kanunu ile 
yürürlükten kaldırılmış bulunmıaiktadır. 

Adı geçen memurlara, aylıklarının dışında 
bir yan ödemede bulunulabilmesi, bu memur
lar tarafından ifa edilmekte olan görevin, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa, 1327 sayılı 
Kanununun 71 nci maddesi ile eklenen hüküm 
ikapsamma alınması halinde mümkündür. Söz 
ıkonusu maddeye göre : 

«Hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma 
şartları bakımından güçlük arz eden veya nor
malin üstünde gayret sarfını gerektiren veya 
eleman temininme müşkülât çekilen görevler 
için iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zamları ödenir. 

Hangi görevler için ne miktar iş güçlüğü, iş 
riski ve teminindeki güçlük zammı ödeneceği 
her yıl Bütçe kanunlarında gösterilir.» 

Tahsildarların yukarıda belirtilen hüküm 
kapsamına alınması olanağının araştırılmasına 
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dönük çalışmalar, halen Bakanlığımın ilgili bi
rimlerince yürütülmektedir. 

2. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu 
maddesine göre, aynı maddede sayılan diğer 
memurlar meyanında belediye hudutları hari
cinde seyyar olarak görev yapmak durumunda 
olan PTT dağıtıcılarına ve tahsildara ödenme
si gereken tazminat tutarları- 7244 sayılı Ka
nunun 4 ncü ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nunun 7 nei maddeleri gereğince, 7244 sayılı 
Kanunla tespit edilen aylık tutarlarının yarısı
nın % 30'unu aşmayacak şekilde tespit edil
mektedir. 

Uygulama yukarıda belirtisi en hükümlere 
uygun olarak yürütülmektedir. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakamı 

16. Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı 
nın, son yirmi yıl içinde Güney - Doğu Anado
lu bölgesinde T. C. Ziraat Bankasınca borçlan
dırılan çiftçilere dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı 
7/1479) 3. 1. 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Diyarbakır Milletvekili 
" Sabahattin 'Savcı 

(Soru : 'Son yirmi yıl içerisinde, Güneydoğu 
bölgesinde bilhassa Diyarbakır - Urfa - Mardin 
- 'Siirt illerinde, 5254 sayılı kanuna göre T. C. 
Ziraat Bankasınca borçlandırılan ve Maliyeye 
devredilen miktar nedir. Bu durumda tahminen 
kaç çiftçi ailesi vardır. Bu borçların taksitlen-
dirilmesi düşünül müşmüdür, Bu konuda Bakan
lıkça bir çalışma varmıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 5. 3. 1973 

Ankara 
Gel : 2161779 -1749 

Konu : Diyarbakır Mil
letvekili Saba
hattin Savcı 'nm 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10. 1. 1973 gün ve 7198/52795/7-1479 
sayılı yazı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Sabahattin 
S/avcı tarafından Başkanlıklarına verilen ve 
yukarıda gün ve sayısı gösterilen yazınıza bağ
lı bağlı olarak Bakanlığımıza gönderilen yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevap aşağıda arz edil
miştir. 

1 — Son yirmi yıl içerisinde Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde bilhassa Diyarbakır, Urfa, 
Mardin ve Siirt illerinde 5254 sayılı kanuna gö
re dağıtılan ve T. C. Ziraat Bankasınca Maliye
ye devredilen tohumluk miktarının tesibiti müm
kün olmadığından, adı geçen illerde 5 yıl içeri
sinde T. C. Ziraat Bankasınca dağıtılan ve Ma
liyeye devredilen to'humluk bedelleri miktarı 
aşağıda gösterilmiştir. 

İlin adı Yılı Bankaca dağıtılan 
Tohumluk miktarı 

Diyarbakır 1968 -1972 14.833.566,25 
Urfa » » m 00.440 852.— 
Mardin » »' " 12.943.431,33 
'Siirt » » 5.131.861.— 

Maliyeye devredilen 
tokunduk miktarı 

'24.486.204,58 
24.296.641,63 
14.613 104.— 
6.652.490,75 

Yukarıdaki tabloda her sene bankaca Mali
yeye devredilen miktarın, dağıtılan miktardan 
fazla olarak gözükmesi, daha evvelki yıllarda 
dağıtılan tohumluk bedellerinin o yılda devre-

— 427 — 
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dilen borç miktarına ilâve edilmesinden ileri 
gelmektedir. 

2 — Adı geçen illerde yukarıda açıklandı
ğı şekilde 5254 sayılı kanun hükümleri daire
sinde 5 yıl içersinde 906104 çiftçi ailesine dağı
tımda bulunulmuştur. Bunlardan 33Ö6 çiftçi 
'borçlarını bankaya ödemişlerdir. 87298 çiftçi de 
borçlarını zamanında ödemedikleri için bunla
ra ait borçlar banka tarafından Maliyeye dev
redilmiştir. 

3 — Borçlarını zamanında ödeyemeyen bu 
kabil çiftçilerin borçları Maliiyeoe diğer devlet 
alacakları gibi takib ve tahsil edilmektedir. 

Ancak, bunlardan borçlarını ödeyemeyecek. 
derecede çok zor duruma düşmüş olanlar vergi 
dairesine müracaat ettikleri takdirde durumla-
'rı incelenerek borçlar, 6183 sayılı Âmme Ala
caklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanuna gö-
re 2 yıla kadar tecil ve takside 'bağlanmakta ol
duğundan Bakanlığımızca ayrıca bu kabil borç
ların taksiti endiriknesi düşünülmemektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

17. <— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı'nın, Diyarbakır'da kurulmam,« öngörülen 
İplik Fabrikasına dair soru önergesi ve Sanayi 
ve, Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı 
(7/1485) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8. 1. 1973 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve 'Tek
noloji Bakam tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Diyarbakır Mili etvekili 
Sabahattin 'Savcı 

/Soru 1 — Diyarbakır'da bir tekstil sanayii
nin gelişmesiyle ilgili olarak 1972 yılı yatırım 
programında bir iplik falbrikasmın kurulması
nın öngörüldüğünü memnuniyetle karşılamış 
bulunuyoruz. Ancak, bu konudaki çalışmalar 
no safhadadır; ve ayrıca bir deri sanayiinin ku
rulması düşünülmekte midir ? 

f2 —• Diyarbakır'da mevcut ve kurulması dü
şünülen 'küçük ve organize sanayi siteleri hak
kında bilgi verilmesi mümkün müdür? 

3 — Diyarbakır - Ergani ilçesinde bâzı mü
teşebbislerin de öncülüğü ile kurulması düşünü
len bir sınai müessese hakkında Bakanlığınızca 
ne gibi yardımlar yapılmıştır1? Ve önümüzdeki 
yıllar için ne yapılması gerekmektedir? 

4 — 1972 yatırım programı projeleri ara> 
sında bulunan, Güney ve Güney - Doğu Anado
lu bölgesinde 72 B 050010 Endüstriyel ham 
'maddeler projesi; 72 BoöOOll No. lu Fosfatetüt 
ve aramaları projesinin gerçekleşme durumu ve 
sağladığı ekonomik faydalar nelerdir? 

T. C. 
iSanayi ve Teknoloji Bakanlığı 15. 3, 1973 

Hukuk Müşavirliği 
Acele ve Müddetli 

'Sayı : 3/243 
Ek : 1... 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12. 1. 1973 gün ve Gen. Sek. Kanunlar 
Müdürlüğü ifadeli 7218/52980^7/ 

1485 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı' 
nın, Diyarbakır'da kurulması öngörülen iplik 
fabrikan'na ait yazılı soru önergesi ile ilgili 
açıklamalar ilişikte sunulmuştur. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mesut Erez 

Diyarbakır Milletvekili Saibahattin Savcı' 
nın Diyarbakır'da Kurulması öngörülen İplik 
Fabrikası'na Ait Yazılı Soru Önergesiyle ilgili 

NOT: 
1 —• 1972 Yilı Yatırım Programında ve Sü-

merbank Genel Müdürlüğü yatırımları arasın
da yer alan Diyarbakır İplik Fabrikası tesisi 
ile ilgili olarak: 

a) Arsa istimlâki tamamlanmıştır. 
b) Yerleşme plânı hazırlanımıştır. 
e) Makine ve teçhizat teklifleri almmuş ve 

incelenmektedir. 
d) 25. Aralık. 1972 de inşaatın temeli atıl

mıştır. 

85. Milyonluk bir yatırımla 1974 yılında iş
letmeye alınacak olan tesis 25.0Ö01 iğli, yılda 
4420 ton kapasiteli olacak ve 401 kişi istihdam 
edilecektir. 
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Deri 'Sanayii kurulması ie ilgili bir proje ise 
henüz Bakanlığımıza intikâl etmemiştir. 

2 — Diyarbakır'da Organize Sanayi Böl
gesi kurulması Bakanlığımızca düşünülmüş ve 
Bakanlar Kurulu Kararı alınmasını sağlamak 
üzere, Devlet Plânlaıma Teşkilâtı nezdinde 1970 
de teşebbüse geçilmiştir. Bu güne kadar birkaç 
defa tekit edilmiş ve son olarak bu Il'e de pri-
yorite tanınmak suretiyle 'kararın bir an önce 
aınması için teşebbüse geçilmiş ise de, henüz du
rum hakkında kesin bir sonuca varılamamış
tır. 

290 işyeri ve genel hizmet tesislerini kapsa
yan, 10.184.839.— Al. üst yapı keşif bedelli Kü
çük ISanayi Sitesi için 1964 de kredi tahsisine 
ve 5. 5. 1967 de inşaata 'başlanmıştır. Ancak in
şaatla ilgili ihtilâf (mahkemeye intikâl etmiş ve 
inşaat 12. 5. 1970 de durdurulmuştur. Buna rağ
men Bakanlığımızca 'kredi verilmesine devam 
olunmuş ve 2.000.000— Tl. lık kredi, kooperati
fin kullanmasına hazır halde bulunmuştur. 
Mahkeme 'kararma göre gerekli işlemler yapı
lacaktır. 

3 — Diyarbakır - Ergani İlçesinde kurulma
sı düşünülen özel bir yatırım projesi veya te
şebbüsü Bakanlığımıza intikâl etmemiştir. 

4 — 1972 programında yer alan 72 Bo 50Ö10 
no. lu Endüstriyel hammaddeler ve 72 Bo 50011 
no. lu Fosfat Etüt ve Aramaları Projeleri M. 
T. A. Enstitüsüne ait olmakla bera'ber, bu ku
ruluşça halen devam etmekte olan araştırma
lar sonucunda Diyarbakır» da fosfat kayasının 
bulunması halinde, gübre sanayiinin ihtiyacı 
olan bu haınnmadde yataklarının işletileceği ta
biîdir. 

18. — Balıkesir Milletvekili Nurettin San-
dıkçıoğlu'nun, Balıkesir İlinin körfez bölgesinde 
bulunan ilçelerin televizyon yayınlarından fay
dalanmalarına dair soru önergesi ve Başbakan 
Ferid Helen'in yazılı cevabı. (7/1489) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başsbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
tavassutunuzu saygılarımla rica ederim. 

11 . 1 . 1973 
Balıkesir Milletvekili 

Nurettin Sandıkçıoğlu 

30 . 3 . 1973 0 : 1 

Seçim bölgem olan Balıkesir'in büyük bir 
kısmı televizyon yayın sahasına girmiş bulun
maktadır. 150 bin nüfusun barındığı Balıkesir 
İlinin körfez bölgesinde Edremit, Havran, Bur
haniye, Ayvalık ilçeleri vardır. Buradaki vatan
daşlarımız şimdilik Atina televizyonunu izlemek
tedirler. Şimdiye kadar bu bölgenin ne zaman 
ve nereden televizyon yayınlarını alacağı belli 
olmamıştır. Devamlı olarak spe'külâsyan konusu 
olup gitmektedir. Buna göre : 

1. Bu körfez bölgesi televizyon yayınlarına 
ne zaman kavuşacaktır? 

2. Yayınları nereden alacaktır? 
3. Şimdiye kadar bu konuda herhangi bir 

girişim olmuş mudur? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 . 2 . 1973 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-272/1403 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25.1.1973 tarih ve 7225/53065-7/1489 
sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Nurettin Sandıkçıoğlu' 
nun, Balıkesir İlinin körfez bölgesinde bulunan 
ilçelerinin televizyon yayınlarından ne zaman 
faydalanacağına dair 11 . 1 . 1973 tarihli yazı
lı soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Balıkesir Milletvekili Nurettin Sandıkçıoğlu'nun, 
Balıkesir İlinin körfez bölgesinde bulunan ilçe
lerinin televizyon yayınlarından ne zaman fay
dalanacağına dair 11 .1 .1973 tarihli yazılı soru 

önergesinin eevalbıdır 

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden alman 
bilgilere göre; 

Yamanlar dağı üzerinde 1 075 metre rakımlı 
Karatepe'de inşaatı devam eden ve 1973 yılı 
içinde 100 Kw efektif güçle yayına geçecek olan 
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İzmir TV verici istasyonu, Balıkesir ilimizin sa
hil bölgesinde (Edremit, Havran ve Ayvalık) 
iyi kalitede izlenebilecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Ferid Melen 

Başbakan 

19. •— Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
askerî hemşirelerin durumlarına dair soru Öner
gesi ve Millî Savunma Bakanı Mehmet tzmen'in 
yazılı cevabı (7/1491) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Millî Savunma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutunuzu arz ve rica ederim. 

13 . 1 . 1973 
Ankara Milletvekili 

Suna Tural 

Askerî hemşirelerin durumları, askerî ve si
vil personel kanunlarının hiç birinde vuzuh kes-
betmemiş, dünya askerî hemşire statüsü tetkik 
edilmediği için de milletlerarası askerî hemşire 
temaslarında Türk askerî hemşireleri rütbe ve 
statüleri tespit edilmediği nedeniyle gereken iti
barı görememiş, hizmet ve mesleklerinin manevî 
gururuna da lâyıkı veçhile duyamamışlardır. 

Rütbesiz bir statüye bağlanmamış hemşirele-
rilmizin beynelmilel hemşire kongre ve toplantı
larında yerleri neresi olacak, mevkileri nerede 
bulunacaktır belli değildir. Bu yönden, 

1. Müllî Savunma Bakanlığında çalışan sivil 
personel Millî Savunma Bakanlığının kanunla
rında veya sivil personel kanunlarından hangi
sinden istifade ettirilmekte ve bu kanunların 
hangisinin içinde mütalâa edilmektedir. 

2. Ordu hemşirelerinin okulda geçen süre
lerinin emekliye sayılması hususunda Bakanlı
ğın bir çalışma ve hazırlığı var mıdır1? 

3. Millî Savunma Bakanlığında çalışan 
personele daima meısaii fazlalığı olduğu düşü
nülerek ve görülerek yıpranma hakkından isti
fade ettirilmeleri hususunda Bakanlığınızın 
düşüncesi nedir? 

4. Hemşire tahsil durumları dolayısıyle 
aynı tahsili yapmış diğer meslek gruplarının 
terfi edecekleri son derecenin altında bir tava
na bağlanması Bakanlığınızca nasıl karşılan
maktadır'? Bunların derecelerinin de emsalleri

nin tavan derecelerine çıkarılması tahakkuk et
tirilecek midir? 

5. Sivil personelin çalıştığı müesseseden 
emekli olması halinde adı geçen sivil personelin 
tedavi ve bakımlarının aynen askerler gibi ya
pılması ve bu suretle sosyal güvenliğe kavuştu
rulmaları hususunda ne gibi çalışma yapılmak
tadır? 

6. — Millî Savunma Bakanlığında çalışan 
eski ordu hemşireleriyle yeni hemşireler arasın
da özlük hakları yönünden ne gibi: farklar var
dır? Bunların aynı haklara sahilbolması için 
Bakanlık ne yapmayı düşünmektedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 13 . 2 . 1973 

Ankara 
Kanun : 30/1-73 

7/1491 - 7230 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Miletvekili Suna Tural tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması dileğiyle verilen 
önergede sorulan hususlar aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

1. Halihazırda Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı ünitelerde 1633 ve askeralma örgütün
de 774 olmak üzere toplam 2 407 sivil personel 
görev yapmaktadır. 

2. 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 76 ncı, bu kanuna bağlı 
yönetmeliğin 382 nci maddeleri, Silâhlı Kuv
vetler kuruluşu içinde görevli sivil personelin 
de nöbet tutmalarını âmir bulunduğundan, ku
rum ve birliklerin özelleklerine göre nöbet hiz
metlerinde dahil edilmekte ve gerek nöbet hiz
metlerinin gerekse aslî görevlerin yapılmasın
dan doğan eylemleri için, diğer asker kişiler 
gibi, cezaî sorumluluk taşımaktadırlar. 

3. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli sivil 
personele de, uygulanımalkta bulunan kararna
meler emısali «iş riski», «iş güçlüğü» ve «Ele
man teminindeki güçlük» zamlarının verilmesi 
yolunda Bakanlığımızca hazırlanan kararname 
ve yönetmelik taslağı Ekim 1972 ayında Ma
liye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine in
tikal ettirilmiş, Devlet Personel Dairesince gö
rüş bildilrildiği halde, bugüne kadar çeşitli ta-
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rihler.de tenkit edilmesine rağmen Maliye Ba
kanlığı görüşü alınamamış olup, takibedilmek-
tedir. 

Ayrıca, 1972 yılı Bütçe Kanununun 65 nei 
maddesi uyarınca sivil personelede ayda 75 TL. 
yiyecek yardımı yapılmaktadır. 

4. Söz konusu sivil personelin, malî güçle
rine katkıda bulunacak, 3 noü maddede belirti
len yan -ödemenin kısa sürede gerçekleşirilme-
sine çalışılmaktadır. 

Arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakanı 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filitreli sigaraların fazla fiyatla satıldığına 
dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı Haydar Özalp'in yazılı cevabı (7/1493) 

Millet"Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

20 . 1 . 1972 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

9 Mayıs 1969 gün ve 1177 sayılı «Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanunu» ııun 33 nci maddesine 
göre, sigara yapını ve satımı Devlet tekeli 
altındadır. 40 ncı maddeye göre de satış yap
mak için satış be'lgesi alınması zorunludur. 
Aynı, Kanun, belgesiz satış yapanların m al
larına el konulmasını ve 50 liradan 500 liraya 
kadar para cezası verilmesini buyurmaktadır. 

Bu açık kanun hükümlerine rağmen Te
kel filitreli sigaraları 50 - 100 kuruş fazla
sına her yerde, halkın ve sorumluların gözleri 
önünde Devlet ve kanun yokmuşçasına sa
tılmaktadır. 1972'de 5 milyon kilo kadar fi
litreli sigara üretildiğine ve her kiloda 50 
paket sigara bulunduğuna göre toplam 250 
milyon paket sigara eder. Bunun büyük bir 
kısmının 50 ve 100 kuruş farkla satışından 
halk en az 10 milyonlarca soyulmaktadır. 

Bu açık soygun karşısında bugüne kadar 
neden gerekli tedbir alınmamıştır? Neden 
Devlet kuvvetleri görevlerini yerine getirme
mektedir1? Bu açık soygunla başa çıkamaya
caksınız istifayı düşünüyor musunuz? 

| T, C. 
Gümrük ve Tekel 27 . 2 . 1973 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 

Heyeti Reisliği 
Sayı. : 770 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in yazılı soru önergesi Hk. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü, 25 . 1 . 1973 gün ve 7238 - 53195 - 7/1493 
I sayılı yazıları. 

Filitreli sigaraların fazla fiyatla satıldı
ğına dair İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
20 . 1 . 1973 günlü yazılı soru önergesinin ce
vabı iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Haydar Özalp 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, filitreli 
sigaraların fazla fiyatla satıldığı hakkındaki, 
20 . 1 . 1973 günlü yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

Bütün dünyada bilhassa son yıllarda, muh
telif sebeplerle fiiltreli sigara talep trendinde 
çok dik ve süratle vukubulan gelişmeye pa-

I rai el olarak memleketimizde de bu tip siga
ranın talebi birdenbire artmış, memleke
timizin yatırım potansiyeli imkânlarının mü
saadesi nispetinde bu konuda yapılan ve ya
pılmakta olan yatırımlara ve alınabilen âcil 
imalât tedbirlerine rağmen henüz bu mevzu
da ihtiyacın karşılanması imkânı sağlanama
mıştır. 

Bu konuda uzun ve kısa vadeli olmak üzere 
iki yönden tedbir alınması plânlanmıştır. 

Kısa vadeli tedbirlerle mevcut sigara imal 
makinelerine filitre takma cihazı monte 
edilmesi suretiyle mevcut filitreli sigara imal 
kapasitesi artırılmaya çalışılmaktadır. 

Nitekim filitreli sigaranın genel sigara 
üretimine oranı, 1969 yılında % 5,78 iken bu 
oran 1971 yılında % 9,16 ya yükseltilmiştir. 
1972 yılında yapılan yatırımlar ve alınan 
tedbirlerle filitreli sigara imal kapasitesi top
lam sigara tahmini satışının % 14,86 kadarına 

I yükseltilmiş bulunmaktadır. 
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Kısa vadeli tedbirler meyanmda, 1973 yı
lında gerçekleştirilecek ilâve filitreli sigara 
imal kapasitesinin sağlanması için bu yıl ge
rekli teşebbüslerde bulunulmuş ve yeni filitre 
takma cihazlarının ihaleleri yapılmıştır. Bu 
yeni cihazların 1973 yılında servise girme
siyle filitreli sigara imal kapasitesi geınel si
gara imalâtının % 16,35'ine ulaşacaktır. 

Ayrıca, İzmir Tütün Fabrikasında 1973 
Malî Yılı başlarında kısmî olarak filitreli sigara 
imaline başlanacak ve mevcut kapasiteye % 0,5 
kadar bir ilâve yapılmış bulunacaktır. 

Bütün bu kısa vadeli tedbirlerle yıllık 
filitreli sigara imal kapasitesi 1974 yılında 
(9 773 040) kiloya yükselmiş olacaktır. 

Uzun vadeli tedbirlerle filitreli sigara ima
lât kapasitesinin genel sigara imalâtının 
% 50 si nispetine ulaştırılması hedef alınmıştır. 
Bu hedefe Beş Yıllık plânlar içinde yeni ma
kinelerle teçhiz edilecek ve tevsileri yapılacak 
mevcut sigara fabrikaları yeni durumları ile 
faaliyete geçtiği zaman ulaşılmış olacaktır. 

İkinci B'eş Yıllık Kalkınma Plânı döne
minde yenileme ve tevsiine başlanan Adana 
Sigara Fabrikası yılda 4,5 milyon kilo filit
reli sigara imal edecektir. 

Bu fabrikanın faaliyete geçmesi ve yeni
den alınacak mevcut makinelere monte edi
lecek filitre takma cihazları ile filitreli si
gara İmal kapasitesi 17 088 000 kiloya yükse
lecek ve 1975 yılı satış tahminlerinin % 36, 35 
ini teşkil etmiş olacaktır. 

Bunlara ilâveten Üçüncü Beş Yıllık Plân
da yer alması teklif edilen ve Karadeniz 
Bölgesinde tesisi düşünülen bir sigara fabri
kasında filitreli sigara imal edilerek, filit
reli sigara imal kapaistesine ilâvede bulunul
mak suretiyle ve o döneme kadar önümüzdeki 
yıllarda alınacak diğer kısa vadeli tedbir
lerle filitreli sigara ima'l kapasitesi geınel si
gara satışının % 50'sine ulaştırılaraktır. 

Bu suretle, sigara arzı önemli ölçüde ar
tırılmış ve talebi karşılayabilecek düzeye çı
kartılmış ve bu suretle şikâyet konusu edilen 
hususların önüne geçilmiş olacaktır. 

Filitreli sigaranın fahiş fiyatla satılması 
konusu ile ilgili olarak alman tedbirler de şöy
ledir : 

30 . 3 . 1973 O : 1 

Tekel İdaresi depolarından sadece satış 
ruhsat tezkereli bayilere, fatura mukabili sa
tış yapılmakta, bunun dışında hiçbir ' suretle 
tezkeresiz ve seyyar satıcılara mamulât ve
rilmemektedir. 

Ancak, bâzı bayiler tarafından, fazla ka
zanç gayesi ile kendilerine fatura karşılığın
da satılan sigaraların kötü niyetle ve satış 
ruhsat tezkeresi bulunmayan bâzı şahıslara 
devri mümkün görülmekte ve piyasada sunî 
olarak bir darlık yaratılmak 'istenmektedir. 

Bu durumun önüne geçilmesi bakımından 
Tekel İdaresince çok sıkı tedbirler alınmakta 
ve bu konu üzerinde hassasiyetle durularak, 
zabıta ilgilileri ile işbirliği yapılmak sure
tiyle söz konusu şahısların konakladıkları 
tahmin edilen yerlerde yapılan âni kontroller
de yakalananlar hakkında kanunî işlem yü
rütülmekte, bunlara mamulât devrettiği şahit 
görülen 'bayilerin satıcı ruhsat tezkereleri ip
tal edilerek, depolardan kendilerine bir daha 
mamulât verilmemekte ve halkın bu nevi si
gara ihtiyacını normal yollardan karşılaya
bilmesi için âzami gayret gösterilmektedir. 

Ekserisi cezaî ehliyeti haiz olmayan ço
cuklar tarafından temin edilen filitreli siga
ralar mesai saatleri dışında ve bilhassa geç 
saatlerde etiket fiyatına nazaran fazla fiyatla 
satılmakta ve beraber, emniyet belediye teş-
kilâtiyle yapılan işbirliği sonucu İstanbul'da 
muhteilif mahallerde 150'ye yakın bu kabil 
vaka tespit edilerek haklarında gerekli kovuş
turma yapılmaktadır. 

Bütün bu tedbirlere rağmen, zaman zaman 
şikâyetler devam etmekte, yakalanan şahısla
rın yerlerini yenileri almakta olduğundan, 
yukarıda sözü edilen filitreli sigara imal ka
pasitesini artırma tedbirlerinin gerçekleşti
rilmesiyle ihtiyaca yeterli miktar sigara pi
yasada bulundurulabileceğinden, imalât kifa
yetsizliği sebebiyle meydana gelen bu tür sa
tışların önüne geçilmiş olacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 

Haydar Özalp 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
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21. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Merzifon ilçesinin Alıcık bucağında ortaokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin 
Özbek'in yazılı cevabı (7/1494) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın Millî Eğitim Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

22 . 1 . 1973 

Amasya Milletvekili 
Kâzım Ulusoy 

1. Amasya - Merzifon ilçesinin Alıcık Bu
cağı bucak halkının ve civar köylerini maddî 
yardımları neticesinde güzel bir bina yaptırarak 
üç seneden bu zamana kadar, ortaokul açılmasını 
arzu ettikleri halde? 

2. Alıcık Bucağı, merkezî bir yerde olma
sına rağmen Amasya Valiliğinin Alıcık Bucağı
na ortaokul açılması uygundur diye Millî Eği
tim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne 
yazı yazmasına rağmen Bakanlık bucak ve civar 
köylerin, ilkokul mezunu az ve bucak nüfusu 
kifayetsiz gerekçesiyle ortaokulu açmaktan şim
dilik vazgeçtiği çalışmalarımız neticesinden öğre -
nilmektedir. 

3. 1969 - 1970 ve 1970 -1971 ders yılların
da Alıcık Bucağından nüfusu ve ilkokul mezu
nu az ve binası olmayan bucak ve köylerimize 
(Parti mülâhazasıyle) ortaokul açılmıştır. (Em
sal olarak) Amasya - Merkez Aydınca Bucağı ve 
Taşova ilçemize bağlı bucak ve köylerdir. 

4. Alıcık Bucağına bağlı 15 pare köy var
dır, Merzifon'a 20 Km. mesafededir. Bucak hal
kı ve civar köylerimiz binası hazır olan nahiye 
merkezine sabırsızlıkla ortaokul açılmasını arzu 
etmektedirler. Bakanlığınız 1973 - 1974 ders yı
lında adı geçen nahiye merkezine ortaokul aç
mayı düşünüyor musunuz? Bakanlık olarak bu 
hususta bir programınız ve çalışmalarınız var 
mıdır. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 12 . 3 . 1973 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 152 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25.1.1973 tarih ve 7/1494 - 7244/53239 

sayılı yazıları. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Amas
ya İli - Merzifon ilçesinin Alıcık Bucağında or
taokul açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Sabahattin özhek 
Millî Eğitim Bakanı 

Amasya Milletvekili Kâzını Ulusoy'un, Amasya 
İli Merfizon ilçesinin Alıcık Bucağında orta
okul açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1. Amasya İli Merzifon ilçesi Alıcık Bu
cağında ortaokul açılması, valiliğin gönderildi
ği beş yılhik (1973-1977) okul açma teklif 
programının 1974 dilimi içinde teklif edilmiş
tir. Diğer taraftan, adı geçen kasaba için ma
hallinde doldurulan bilgi fişinde, ortaokulu 
faaliyete geçirmek üzere geçici bir binanın bu
lunmadığı ,;mahallen yaptırılmakta olan orta
okul binasının bitirilmesine çalışıldığı belirtil
mektedir. 

Bu sebepten, adı geçen bucağa, 1973 - 1974 
öğretim yılında, ortaokul açılması hususu ince
lenecektir. 

Amasya'nın diğer kasaba ve köylerinde 
açılmış olan ortaokullar, mahallin isteği ve va
liliğin uygun görmesi üzerine faaliyete geçiril
miştir. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bir 
parlamenter hakkında yapılmış olan İhbarın de
ğerlendirilmediğine dair \soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Ferit Kubat'tn yazılı cevabı (7/1496) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın. İç

işleri Bakanı tarafından cevaplandırılmıasını 
öneririm. 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

Bundan bir süre önce bir milletvekilinin yurt 
dışına afyon kaçıracağına dair isim ve adresi 
de belirli bir şahıs tarafından yapılmış olan 
bir ihbar değerlendirilememiş ve tedbir için ha
va alanına gidildiğinde bu milletvekilinin yurt 
dışına çıkmış olduğu anlaşılmıştır. 

Bu ihbarın zamanında değerlendirilemeyiş 
sebebi nedîr? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 19 . 2 . 1973 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 

Şube : Merkez Narkotik 
041900 

Konu : Sayın Celâl Kargılı'nm 
verdiği soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 25.1.1973 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 
7248/52215-7/1496 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm af
yon kaçakçılığı konusundaki bir ihbarın de
ğerlendirilmesiyle ilgili yazılı soru önergesi in
celenmiş ve cevaibı aşağıda belirtilmiştir. 

Önergede sözü edilen konu daha önce iki 
mülkiye müfettişine incelettirilmiştir. 

Bu incelemenin sonunda düzenlenen rapora 
göre: 

10 Kasım 1971 günü, önergede sözü edildiği 
şekilde, bir ihbar mektubu zamanın Emniyet Ge
nel Müdürüne intikal etmiştir. 

Mektubu alan Emniyet Genel Müdürü der
hal ihbarın değerlendirilmesine geçmiş ve mek
tuptaki adreste, mektupta isim ve imzası olan 
herhangi birimin bulunmadığı tespit eidildiğin-
den mektubun namı müstearla yazılmış oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Bu duruma rağmen mektup üzerinde titiz
likle durulduğu ve gerekli işlemlere derhal ge
çildiği sabit olmuş ve bu bakımdan ihbarın za

manında değerlendirilmediği nedeniyle halkla
rında muamele icrası gereken herhangi bir gö
revlinin bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır. 

Arz ©derim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

23. •— Edime Milletvekili llhami Ertem'in, 
Akşam* Kız Sanat Olculu müdürlerine yan öde
me verilmesine dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı. 
(7/1497) 

Millet M'eclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen hususların Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
llhami Ertem 

Eğitim alanındaki en önemli sorunlarımız
dan birinin kadın eğitimi olduğu malûmdur. Ge
nel nüfusumuzun yarısını teşkil eden kadınla
rımızın eğitimi, sayı bakımından olduğu kadar 
toplumda oynadıkları sosyo - ekonomik rol ba
kımımdan dıa büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. 
Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden dengeli 
bir kalkınmanın hedef olarak tayin edildiği 
memleketimizde ise hâlâ 8 milyon kadının 
okur - yazar olmaması bu konuda daha çok gay
ret sarf e dilme sini gerektirmektedir. 

Zamanında eğitim imkân ve fırsatını bula
mayan genç kız ve kadınlarımıza, temel eği
tim - ev ve aile bilgileri ve meslekî eğitimi; 
öğrenimini yapmış kız ve kadınlarımıza arzu 
ettikleri ev ve aile bilgileri ile meslekî eğitimi 
veren akşam kız sanat okulları, özellikle beş 
yıldan beri uygulanmakta olan yeni program
ları ile memleketimizde kadın eğitimini en yay
gın ve en etkin şekilde ifa eden müesseselerdir. 
Sayış L 401 olan akşam kız sanat okullarına yıl
da 100 000 genç kız ve kadın devam etmekte
dir. 

Hal böyle iken, tek öğretmenli köy ilkokul 
müdürleri de dâhil olmak üzere Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı bütün okulların müdürlerine 
yan ödeme verildiği halde eğitim hayatımızda 
bu kadar önemli yeri olan, 2 000 öğrencisi ve 
30 öğretmeni, ayrıca bünyesinde sipariş atölye
leri ile anaokulları bulunan akşam kıs sanat 
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okulları daihi mevcudolduğu halde, akşam kız 
sanat okulları müdürleri ile onlara öğretmen ye
tiştiren kız sanat öğretmen okulu müdürüne, 
maalesef hiçibir yan ödeme yapılmadığını ve bu 
durumun meslek gruibu içinde büyük bir üzün
tü ve huzursuzluk yarattığını duydum. 

İBu gerçek midir, gerçek ise selbebi ne
d i r? 

2. Meslek camiası içinde meydana getirilen 
eşitsizlik ve adaletsizliğin yaratmakta olduğu 
ifouzursuzluğun doğuracağı hizmet aksamasının 
sorumlusu kim olacaktır? Bu olumsuzluklar na
sıl giderilecektir? 

İT. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 8 . 3 . 1973 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 123 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 1 . 1973 tarih ve 7/1497-7252/53294 
sayılı yazıları. 

Edirne Milletvekili İlhami Ertem/in, akşam 
kız sanat okulları müdürleri ile kız sanat öğ
retmen okulu müdürüne yan ödeme verilmesine 
-dair yazılı soru önerfgesi ile ilgili cevalbınıız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
iPrioii Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, akşam 
kız sanat okulları müdürleri ile kız sanat Öğ
retmen okulu müdürüne yan ödeme verilmesine 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevalbımız. 

Akşam kız sanat okulları müdür ve yardım
cıları ile kız slanat öğretmen okulu müdür, mü
dür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına 
ıgördükleri hizmetin önemi ve niteliği karşılı
ğında iş güçlüğü zammı ödenmesine dair tek
lif, Detvlet Personel Dairesi Başkanlığına gön
derilmek üzere hazırlanmıştır. 

iProf. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

24. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgiizar'm, 
gezici sağlık memurlarına yan ödeme verilmesine 
dair 'soru önergesi ive Sağlık ve.Sosyal Yardımı 
Bakanı Kemal Demir'in 'yazılı cevabı. ^(7/1499) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 24 . 1 . 1973 
iSinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 

Cemiyetimizde yer alan köylü vatandaşla
rın çoğu hâlâ yoldan ve çeşitli sosyal imkânlar
dan uzak ıbir şekilde yaşamaktadır. Bilhassa 
Sağlık sorunları genel Sağlık Sigortası ve te
davi imkânları sosyal güvenlik içine alınamadı
ğı cihetle bunların hayatları kendi hallerine 
terk edilmiş, sadece hastalık, sıtma ve sair bu
laşıcı hastalıkların tespiti hususunda gezici sağ
lık memurları gece - gündüz demeden yaya ola
rak köylere gitmekte ve ağır şartlar içinde gö
rev yapmaktadırlar. 

Bu ibakımdan : 
1. Tedavi evleri ve Sağlık merkezlerinde 

çalışan sağlık memurlarına yan ödeme verilir
ken bazan 8 ilâ 12 saat yürüyerek köy köy 
dolaşan gezici sağlık memurlarına yan ödeme 
verilmemesi sebebi nedir ? 

2. 'Gezici Sağlık memurlarına çok eskiden 
çıkarılmış ve bugün mâna ve fonksiyonunu kay
betmiş olan bir kamunla verilmekte olan maaş 
tutarlarının '% 30'u nispetinde tazminat hak
l an günün şartlarına göre ele alınıp ne zaman 
ıslâh edilecektir? 

3. Daha yıllarca köylerde bulaşıcı hastalık 
ve sıtmalarla mücadele edecek olan gezici Sağ
lık memurlarına bundan sonra daha çok ihti
yaç olacağı düşünülerek baı personelin sosyal 
haklar ve memuriyet statüleri yönünden Ba
kanlığınızın olumlu hir çalışması varanıdır? 
varsa ne durumdadır? Çiçek aşısından de
ğişik her türlü bulaşıcı hastalıklarda gö
rev alan köyleri sık sık ziyaret edip kont
rol yapan ve ıbu yönden de köylünün 
âdeta bir doktoru durumunda olan bu memur
lar için Bakanlığınızın düşüncesi nedir? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yandım 

(Bakanlığı 20 . 2 . 1973 
301 

Konu : Sinop Milletvekili Hilmi 
. Işgüzar'ın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

itliği : 29 . 1 . 1973 tarih, Kanunlar Müdür
lüğü : 7257/53414 - 7/1499 sayılı yazı. 

Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın Gezici 
Bağlık Mamurlarına yan 'ödeme verilmesine 
dair 24 . 1 . 1973 tarihinde vermiş olduğu ya
zılı soru önergesine cevaibım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

ISinop 'Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın yazdı soru 
ö'nergesine cevaibım 

Boru : 1. — Tedavi evleri ve Sağlık mer
kezlerinde çalışan sağlık memurlarına yan öde
me verilirken -hazan 8 ilâ 12 saat yürüyerek 
köy köy dolaşan gezici sağlık memurlarına yan 
ödeme eıvrilmemesi sebebi nedir? 

Cevap : 1. — Gezici olarak çalışmakta «lan 
sağlık memurlarından bir kısmına yan ödeme 
verilmektedir. Bunların tamamına ödenek ve
rilmesi bütçe imkânlarıyla kısıtlı bulunmak
la beraber çalışmalarımız devam ettiril eeektir. 

Bora : 2. — Gezici sağlık memurlarına çok 
eskiden çıkarılmış ve bugün mâna ve fonksiyo
nunu kaylbetmiş olan bir kanunla verilmekte 
olan maaş tutarlarının % 30'u nispetinde tazmi
nat hakları günün şartlarına göre ele alınıp ne 
zaman ıslah edilecektir1? 

Cevap : 2. — 6245 sayılı Harcırah Kanunu
na ıgıöre verilmekte olan yolluk karşılığı taz
minatların değiştirilmesi konusu tüm bakan
lıkları ilgilendirmekte olduğundan durum Ma
liye Bakanlığına duyurulacaktır. 

Soru : 3. — Daha yıllarca köylerde bula
şıcı hastalık ve sıtmalarla mücadele edecek olan 
ıgezici Sağlık Memurlarına bundan sonra daha 
çok ihtiyaç olacağı düşünülerek bu personelin 
«sosyali haklar ve memuriyet statüleri yönün
den Bakanlığınızın olumlu bir çalışması var mı
dır? Varsa ne durumdadır? Çiçek aşısından de
ğişik her türlü bulaşıcı hastalıklarda görev 

l alan köyleri sık sık ziyaret edip kontrol yapan 
I ve bu yönden de köylünün âdeta bir doktoru 
I durumunda olan bu memurlar için Bak anlı ğını-

zm düşüncesi nedir? 
Cevap : 3. — Sıtma Eradikasyonu hizme

tinde çalışan sağlık savaş memurlarına bütçe 
imkânsızlığı nedeniyle yan ödeme verilememiş
tir. Gerek 1973 yılı içinde ve gerekse müteakip 
yıllarda bu ,grup personele de ödenek veril-• 

I m esi için gayretlerimiz devam edecektir. 
Dr. Kemal Demir 

I Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

I 25. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eti-
J ket koyma mecburiyetine uymayan satıcılara 
I -ne gibi kanunî işlem yapıldığına dair soru öner-
I • gesi W e [T icar et Bakanı {Namı Talû'nun yazılı 
i cevabı. (7/1501) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
j Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı dilerim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

1. Sunî fiyat artışlarını ve hayat pa'halılı-
I ğım önleme amacıyle Bakanlar Kurulu kara-

riylo zorunluk haline getirilen etiket koyma 
mecburiyetine buigüne kadar Türkiye'de kaç sa
tıcı uymamıştır. Bunlar hakkında ne gibi ka
nunî işlem yapılmıştır. 

İT. C. 
Ticaret Bakanlığı İçtihat 3 . 3 . 1973: 

I Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 16 (370.2) 3355 

I lepiyasallar 
I Konu : Çetin Yılmaz'm yazılı 

soru önergesi Hk. 
I Millet Meclisi Başkanlığına 

(Genel Sekreterlik) 
İlgi : 29 . 1 . 1973 tarihli, Kanunlar Müdür

lüğü; 7259/53350-7/1501 sayılı yazıları. 
I İlgide kayıtlı yazılarıyle Bakanlığımızca ce-
• vaplanidırılması önerilen, İçel Milletvekili Çe-
j tin Yılmaz'm yazılı soru önergesi ile ilgili ola

rak hazırlanan cevaibı hâvi n'ot ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Naim, Talû 

' Ticaret Bakanı 
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İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in perakende 
satışlarda etiket koyma mecburiyetine uymayan 
satıcılar konusundaki yazılı soru önergesi ile 
ilgili not : 

Soru : Sunî fiyat artışlarını ve hayat paha
lılığını önleme amacıyle Bakanlar Kurulu kara-
rryle zorunluk haline getirilen etiket koyma 
mecburiyetine buigüne kadar Türkiye'de kaç sa
tıcı uymamıştır. Bunlar hakkında ne gibi ka
nunî işlem yapılmıştır. 

Oevap : Bilindiği üzere, 1 . 9 . 1938 tarihin
de yürürlüğe giren 3489 sayılı pazarlıksız sa
tış mecburiyetine dair kanun memleketimizde 
perakende surette satış yapılan mağaza ve dük
kânlarla sair satış yerlerinde satılan maddeler 
üzerine bunların fiyatlarını ve ayırıcı vasıfla
rını gösteren birer etiket konulması ve bura
larda pazarlıksız satış yapılması mecburiyetini 
getirmiş, bu hükümlerin hangi yerlerde, hangi 
ticaret şubelerinde ve hangi maddeler hakkın
da ve ne şekilde tatbik edileceği hususunu da, 
Bakanlığımız teklifine dayanacak, Bakanlar 
Kurulu kararına bırakmış bulunmaktadır. 

Söz konusu kanuna dayanılarak istihsal 
olunan 2 . 9 . 1938 tarih ve 9527 sayılı Karar
name ile Ankara, İstanibul ve İzmir şehirleri 
belediye hudutları dâhilinde kanun hükümleri
nin tatbikine keçilmiştir. 

Bahsi geçen kararname memleketimizin o 
günkü iktisadî sosyal,ve kültürel durumu kar
şısında perakende satışlarda etiket ve pazarlık
sız satış mecburiyetini yukarda belirtildiği üze
re sadece üç büyük şehrimizde mal veya mal 
grupları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle uygu
lanmak esasına göre hazırlanmış ve yürürlüğe 
konulmuştur. 

Halen ulaştığımız iktisadî, sosyal ve kültü
rel gelişme Seviyesi memleketimizin her tara
fında perakende satış yapan mağaza, dükkân 
ve sair satış yerlerinin çoğalması, satış konusu 
maddelerin çeşitlerinin artmış bulunması, eti
ket konulması ve pazarlıksız satış yapılması 
mecburiyetinin yurt çapında ele alınmasını ge
rekli Ibir husus haline getirmiştir. 

Belirtilen durum dolayısıyle evvelce çıkarıl
mış [bulunan 2 . 9 . 1938 tarihli ve 9527 sayılı 

Kararnamenin ihtiyaçlarına cevap veremeyece
ği anlaşıldığından yürürlükten kaldırılarak, 
.3489 sayılı Kanun hükümlerinin memleketimiz
de ibelcdiye teşkilâtı olan her yerde ve bütün pe
rakende satışlara uygulanmak üzere yürürlüğe 
konulması zarureti doğmuştur. 

Bu amaçla, Bakanlığımızca (hazırlanan, 3489 
sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyeti hakkında
ki Kanunun tatbik şekline ait 25 . 9 . 1970 ta
rihli ve 7/1321 sayılı Kararname yürürlüğe -ko
nulmuştur. 

Mezkûr kararnamenin J0 ııcu maddesi, bu 
karar hükümlerinin tatbik ve takibine müteal
lik işleri görmeye 'belediyeleri mükellef kılmış
tır. 

Bunun için kararname hükümlerinin beledi
yelerce eksiksiz olarak tatbiki ve yıl içinde mev
zuata aykırı durumları görülen esnaf ve tüccar
ların adedi ile verilen cezaların mahiyetini gös
terir cetvellerin müteakip yılın ilk ayı içinde 
muntazam Bakanlığımıza gönderilmesi husu
funda 7 . 10 . 1970 gün ve 22013/386 sayılı ha
mimizle valiliklere, 

Ayrıca, meslekî teşekküllerin de belediyele
re yardımcı olması hususunda 9 . 10 . 1970 ta
rihli ve 22122/337 sayılı tamimimizle de bütün 
Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği ile Ti
caret ve Sanayi Odalarına, 

'T dbl iga 11 a bulunul mu ş tu r. 
Sözü edilen, kararname hükümlerinin titiz

likle uygulanmasının sağlanması amacıyle, ka
nun ve kararnamenin verdiği yetki üzerine 1971 
ve 1972 yıllarında Bakanlığımız müfettişlerin
ce 91 'belediye teftişe tabi tutularak uygulama-
belediyelerc uyarıda Ibulunulmuştur. 

Bunun dışında, 1971 yılında 272 belediye 
tarafından kararname hükümlerine uymadığı 
tespit olunan 37 754 firmaya 10 - 15 lira ara
sında olmak üzere toplam 485 205 lira para ce
zası, 437 firmaya 1 - 15 gün işyeri kapatma ce
zası ve 4860 firmaya da ihtar cezası verilmiş-
*ir. 

1972 yılı içinde kararname hükümlerine ri
ayet etmeyenlere 'belediyeler tarafından uygu
lanan müeyyidelerin kesin sonucu ancak Mart 
3973 sonunda alınabilecektir. 
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Bununla 'beraber şimdiye kadar alman bilgi
lere -göre, 123 (belediye tarafından 12 092 firma
ya toplam 272 140 lira para cezası 91 firmaya 
işyeri kapatma cezası, 21 firmaya da ihtar ce
zası verildiği anlaşılmıştır. 

Bakanlığımız konu üzerinde hassasiyetle 
durmakta olup denetleme ve takip görevini ara
lıksız sürdürmektedir. 

Arz olunuz. 

»e-<< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8G NCI BİRLEŞİM 

30 . 3 . 1973 Cuma 

Saat : ( T. B. M. M. Birle; 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

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

X 2. '— 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 M illet vekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 IRCİ maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'cr üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/606) (S. Sayısı : 66.1) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58.arkadaşının, Türkiye belediye

l ik Toplantısından sonra) 

X 2. — 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 Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 neü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna .geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa-

Ier, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

4. — Yem kanunu tasarısı ve Tarım, Adalet, 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek 
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
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) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



yısı : 721 ve 721'e 1 nei ek) (Dağıtıma tarihile
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nei ek ve 372'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nei maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nei ek ve 381'e 
2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nei ek ve 375'e 2 nei ek) (Dağıtma 
t a l i h l e r i : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nei maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nei maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nei 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nei ek, 161'e 
2 nei ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'ln, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nei ek ve 353'e 
2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nei 
ek ve 359'a 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. -Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nei maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nei ek ve 360'a 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 . 1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nei ek ve 361'e 2 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
mn, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nei bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nei ek ve 366'ya 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cefalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 



367, 367'yc 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e. 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 . 1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 .1972 

21. — Adıyaman" Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972) 

22. — 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 İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu • ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 

kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 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 erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

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 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaea'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S, Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 



raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasansı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mosi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, 
Ekim ve Kasım 1972 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/25) 
(S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1973) 

40. — Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünün 
kutlanması hakkında kanun tasarısına dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/658 ; 
C. Senatosu : 1/147) (M. Meclisi S. Sayısı : 
761, 761'e 1 nci ek, 761'e 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihleri : 
29 . 11 . 1972, 28 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (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 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özell'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 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) (ıS. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 ned ek) (.Da
ğıtana tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rdfat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tdkMflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 
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fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye. 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu 'Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — 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 Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/5G1) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — 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 Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — 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 Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 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) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Şeydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 4S ne" maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/4S1; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve G5 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt-
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 



ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanımda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 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 bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) ('S. Sayısı : 110. 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 .1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — 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 Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği

şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 .1972) 

X 19. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı : 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

20. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

21. — 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 de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

22. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde 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 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

23. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 24. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 
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25. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
•tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1901 tarihli 
ve 195 sayılı Basm İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışına 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 27. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (l/G 15) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 20 .12 .1972) 

28. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı . ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

29. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagüıı' 
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 .3 .1971 , 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

30. — Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çöm- i 
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nın ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Kastamonu İline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu- j 
marasmda nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' j 
den doğma 15.3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören', i 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş- | 

bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Faikılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27'. 12 .1972) 

33. — 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 Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971, 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri i 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
d.ere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27". 12 .1972) 



37. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü lıa-
-ne 47, öilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

38. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (,S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

39. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki G136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :G89 ve 
689'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rarjor-
laıı (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

41. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

42. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Asikerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7'. 1970 tarih ve 1316 sayılı Kamınla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi: 24 .1 .1973) 

X 43. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

8 — 

I 44. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

46. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affma dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

47. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
j arkadaşının, Anayasanın 68 ncıi maddesinin de

ğiştirilmesine ve referandumla kabul ©dilen ge
çici 11 nei maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

48. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nei madde-

İ sinin değiştiril meşine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nei maddesinin kaldırılmasına 

| dair kanun teklifi (2/477) (S. .Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 49. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

50. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 1111 sayılı 

I Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nei mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

ji ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

] X 51. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
! Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
I hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 

Ikşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
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beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biç.er'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 52. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) • • | 

X 53. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak- j 
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) | 

• « • » 

54. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Kifat Öz-
türkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Ilamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973) 

55. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

56. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

57. — Alioğlu 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tar ihi . : 28 . 3 . 1973) 

• • 

(Millet Meclisi 86 ncı Birleşim) 





Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 761 e I nci ek 

Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünün kutlanması hakkında kanun 
tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/658; C. Senatosu : 1/147) 

(Not : 0. Senatosu S. 'Sayısı : 226) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 3 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü, 
Sayı : 1120 - 1/147 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 23 . % ., 1973 gün ve 5748 sayılı yazmış : 
Cumhuriyetin İlânının 50 nci YıMönıümüiniin* katlanması hakkında kamun tasarıjsının, Millet 

Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyeti; Senatosu Genel Kurulunun 15 . 3 . 1973 tarihli 44 ncü 
BMeşiminde değiştirilerek ve açık oyla kafbul odilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

G-ereğini rica ederim. 
Saygılarımla, 

Tekin Arıburun 
Ot Senatosu! Başkanı 

AÇIK OY NI3TÎCESÜ (146) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

142 
1 
3 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun 8, 14 ve 15 , 3 . 1973 tarihli 42, 43 ve 44 ncü Birleşimlerinde 
görüşülmüştür. 

Değiştirilen maddeler : 

Madde : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 



— 2 — 

Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 23 . 3 . 1973 

Esas No. : 1/658 - C. #. 1/147 
Karar No. : 232 -

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumlınniyetin Ellinci Yıldönümünün Kutlanması hakkındaki kanun tasarısı, Cumhuriyet S'ena-
tosu Genel Kurulunca, kanun başlığı 2, :>, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nei maddelerde yapılan 
değişiklik komisyonumuzca incelendi ve görüşüldü. 

Görüşmelerde sejkil ve muhteva bakımından 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ncu maddelerde yapılan 
değişiklikler ve yürürlük maddelerindeki numara değişiklikleri aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan vekil 
Niğde 

N. Çerezci 

Adana 
S. Kılıç 

Bursa 
A. Türkel 

•Eskişehir 
/ . A.ngı 

İsparta 
A. t. Balını 

Sözcü 
Ankara 

M, K. Yılmaz 

Ay d m 
İV. Menteşe 

Ediı ne 
/. Ertem 

Eskiş 'hir 
S. Öztürk 

(İm zada bul unam < 

İzm ir 
K. Önder 

Sakarya 
11. Uysal 

(İmzada bul unamadı.) 

ıdı.) 

T 
A. 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Bursa 
N. Atlı 

Erzurum 
R. Cinisli 

(İmza da bulunamadı.) 

Hatay 
H. Özkan 

(İmzada bulunanı adı.) 

Manisa 
M. Ok 

rabzon 
Şener 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 76İ'e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Cumhuriııetin İlânının Ellinci Yıldönüm ün ün 
Kutlanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 2. — «Cuımhuıtiyeltan Ellinci Yıl
dönümünün Kuttan» Programı» Bakanlar Ku
rulunca tekili leüEecek «50 nci Yıl Kutlama 
Yüksek Kurulu» tarafından düzenlenir. 

Program, (Egemenlik Kayıtsız Şartsız Mil-
letünSdflr) düsturunu varlığına hayat kaynağı 
yapan, 'Türkajye Cumhuriyetindin kuruluşu ile 
birlikte insan hak ve hürriyetlerine dayalı mil
lî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devle
tinin doğuş ve gelişmesini; Atatürk inkılâpla
rının millî hayatımızdaki önemli rolünü; modern 
Tfösrk Devletinin dünya (milletleri arasındaki ye
rini; iinlsan hak ve hürriyetlerini geliştirme ve 
koruma azmini, «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» 
ülküsünle bağlılığını; Türk Milletinin, bütün 
fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada, ortak, 
bölünmez bir bütün halinde millî şuur ve ülkü
ler etrafında toplanış gerekfliiiğini ve bumun 
fayfdalarını bütün ilmikânilarldan yararlanarak iç
te ve dışta duyurmak, anlatmak ve kavratmak 
amacını gütmeHMiir. 

MADDE 3. — Cumhuriyetin 50 nci Yıldönü
münün kutlanması, hazırlanacak programa göre 
26 Ekini 1973 günü saat 15'te başlar ve 30 Ekim 
1973 günü saat 24,00'te ısona erer. 

MADDE 4. — Cumhuriyetin 50 nci Yıldönü
mü münasebetiyle, 1*973 yılı içinde : 

a) Yurdun her tarafında konferans, kong
re, seminerler ve festivaller tertibi; kitap, (bro
şür, füm ve öğretici malzeme yayını; madalya, 
pul, rozet dağıtımı ve tedavülü ille sair husus
lar ayrıca programlanır. 

ıb) Okulu olmayan köylerde program dışı 
300 iüfeofktil, tespit ©dilen geri kalmış illerde yap-
tınlarak 29 Ekim 1973 %e Cumhuriyet ilkokul
ları olarak açılması ^hazırlıkları ikmal edilir. 

Bu 300 okulun dağıtımımda okullaşma oranı 
düşük olan illere öncelik tanınır. 

c) Yüksek öğrenim fkuruluşu (bulunmayan 
ve Cumhuriyetin temelini attığımız ISivas ilinde 
yeni fbir üniversiten'in kuruluş Ihazırlıkları 29 
Eksim 1'973 yılına kadar ikmal (edilecektir. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu)) 50 nci 
yıldön Umu nün kutlanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 2. — Kutlama programlarının baş
lıca amacı : 

Milletimizin istiklâline, tarihî haklarına ve 
yurdumuza yapılan haksız saldırılara karşı mil
letçe direnişi, saldırgan düşmanları yurdumuz
dan kovmak için şahlanan millî şuur ve millî 
mücadele ruhunu, 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» üke-
ısini temel sayan, insan hak ve hürriyetlerine 
dayalı, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hu
kuk Devleti odan Türkiye Cumhuriyetinin do
ğuş ve gelişimlini, 

Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve hayat se
bebi olan Atatürk inkılâbının millî hayatımızda
ki önemi rolünü, 

Türk millî mücadelesinin mazlum milletlerin 
kurtuluş çabalarına örnek ve önder oluşunu, 

Modern Türk Devletinin dünya milletleri 
arasındaki yerini, 

İnsan hak ve hürriyetlerini geliştirme ve ko
ruma azmini, 

«Yurtta Sulh, Cihanlda Sulh» ilkesine bağlı
lığını, 

Türk Milletinin bütün fertleriyle kaderde, 
kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün 
halinde millî şuur ve ülkü etrafında birleşme 
gereğini bütün imkânlardan yararlanarak içte 
ve dışta duyurmak, anlatmak ve kavratmaktır. 

MADDE 3. — Kutlama faaliyetlerini plânla
mak, koordine etmek ve gerekli programları ha
zırlamak üzere Bakanlar Kurulunca (Elimci Yıl
dönümü Kutlama Yüksek Kurulu) kurulur. Bu 
kurulun üye sayısı, görev ve yetkisi Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir. 

Mahallî kutlama programlarının hazırlanma
sı ve yürütülmesi için illerde il kutlama kurul
ları, ilçe, bucak ve köylerde kutlama komite-
leri teşkil edilir. 

Bu kurul ve komitelerin kuruluş, görev ve 
yetkileri valiliklerce düzenlenir. İl, ilçe ve bu-
caklardaki kutlama kurul ve komitelerinin baş
kanları mahallin en büyük mülkiye âmirleridir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 761-e 1 nci ek) 



(Millet Meclisinin ıkalral ettiği metin) 

Ayrica herhangi bir fakülte veya yüksek 
okulu Ibulummi'ayan fbes 'ilimizde fakülte açılabil-
ımesii hazırlık ve incelemeleri tamamlama/çaktır. 

d) Zihnî ve ruhî (gelişimi igeri kalmış, eğitim 
ve öğretimi güç lolan çocuklar ligin yatılı !bi)r özel 
eğiltiim müessesesi kurulur. 

e) izmir'de yapılmakta loüam 19 Eylül Kurtu
luş 'Zafer Amitinin tamamlanması sağlanır. 

MADDE 5. — (Cumhuriyetim İ50 mci Yılını 
kulfâama amacıylie yapılacak her türlü trenler', 
toplantılar, yayınlar ve (diğer faaliyetler hakkım^ 
da, seçim. yasakları hükümleri uygulammaîz, 

MADDE 6. — Kamu kuruluşları; kutlama, 
priolgramlatrcma hazMık ve uygulaması için ©0 Wci 
Yıl Kutlama Yüksek 'Kurulunun ftaletbedeıceği tek
nik" ve 'idarî perslomeli) (hizmet Hiçi lüzumlu ıaraiç, fete-
reç ve malzemeyi ibu komisyon emrine vermekle 
yükümllüdiürleır. Bu personelim <özlük Ihakları, esater 
daiir elerimee karşılanır, 

MADDE 7. — Bu kanun gereğince hazırlana
cak program ve yatırım harcamalarını karşıla
mak üzere, 'aşağıda yazılı kaymaklardan meydanla 
gekm bir fon teşkil (edilir : 

a) 1973 yılı için Maîijye Bakanlığı Bütçesin-
ıden 'ayrılacak 80 milyon Türk lirası tutarındaki 
ödenek, 

lb) Kutlama 'amacı içim özel ve tüzel kişiler 
taraifınldan yapılacak bağışlar, (aynî ve makdî 
yardıinillar) 

c) YaJyın, film, »özet ve ibemzeri faaliyet ve 
satışları (gelirleri), 

Bu fondan yapılacak tahsisler 60 mci Yıl Kut
lama Yüksek Kurulunun kararı (ille yapılır. 

Bu fondan yapılacak !her türllü harcamalarla 
fona yapılacak ödeme 've bağışlar, Üıeır türlü vetr-
gi, resim 've 'harçlardan 'muaftır. 

Söz konusu hesaptan ve genel, katana ve 'özel 
bütçelerden yapılacak har'camalar hakkınida, 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme 've İhale Kamunu ile 
1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kamunu ve 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümleri 
uygulanmaz. 

Millet Meclisi (H. 
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(O. fch''-natosııım,n kabul ettiği linetin) 

Köylerde ise kutlama komiteilerine (muhtarlar 
başkanlık ieder. 

'Dış (ülkelerde bu komiteler, büyükeM, yoksa 
ktanısialtotelar başkanlığında kurulur. 

Üniversiteler »akademiler ve 'TRT, '50. yıldö
nümü kutlama programlarını, Kutlama Yüksek 
Kurulu ile lijsbMiği yaparak hazırlarlar. 

MADDE 4. — Kamu kuruluşları, kutlama ha
zırlık ve uygulaması içim; 50. Yıl Kutlama Yük
sek Kurulunum isteyeceği teknik ve idarî persömie-
M, hizmet içi lüzumlu araç, gereç ve malzemeyi 
bu komisyon emrine vermekle yükümlüdür. <Bu 
'•personelin özlük hakları esais d.aireler'imice karşı
lanır. 

MADDE ö. — 'Cumihuriyetin 50, yildömümü 
dolay isiyle 1973 yılı ilcinde; 

a) Yundun her tarafında konföranJs, semdjneır 
va festivaller tertibi; kitap, hroşür, filim ve öğre-
tic's maCzeme yayını, Türk Bayrağı, madaJliya, pul, 
rozet dağıtımı ve tedavülü ile VJS. hususlar ayrıca 
programlanır. 

b) 50 mci yıl münasebetiyle Sivaislta ilk fa
kültesi 29 Ekim 1973'te öğretime 'başlamak üzere, 
Cumhuriyet üniversitesi adıyla (bir bir üniversite 
kurulur. 

üniiver'site, kuruluşu ile, ilgili ilk harcamalar 
hu kanunla sağlanan fondan Kutlama Yüksek 
Kurulu kararı ile yapılır. 

c) Kurtuluş Savaşında gösterilen kahraınıam-
lıklaırı ve Büyük Zafeıri tarihe mal etmek üıçjün 
yumdun çeşitli yerlerinde kurum ve tferineklerce 
yaptırılacak anıtların tamamlamamasına hu kamum, 
ile sağlanan fondam 'Kutlama Yüksek Kurulumun 
kararı İle yardım yapılabilir. 

MADDE 6. — iCumhuriyetim 50. yılına kultla
ma lamacıyla yapılacak her türlü törenler, top-
lamtılar, yayınlar ve diğer faaliyetler hakkında 
seçim yas akları hükümleri uyguHiaıumaz. 

MADDE 7. — Cumhuriyetim «50. yıldönümü 
bayramı, 'hazırlanacak programa göre; 26 Ekimi 
1973 günü saat 13,00'de başlar ve 30 Ekim 1973 
günü saat 24,00'de sona erer. 

S;ıyj,si : 761'e 1 tıei ek) 



(Millet Meclisinin ıkabul ettiği metin) 

Hâtıra paralar : 

MADDE 8. — Cunıfruıiyeıtlin 50 inci Yıldö
nümünün 'hâtması olarak 25 milyon TL. tuta
rında a t a . ve gümüşjtien mamul paralaon te
davülle çıkanlması ile Maliye Bakanlığı yetkaıli 
kılınmıştır. 

MADDE 9. — Kutlama programı, tören süs
leme ve ışılklandırma esasları, törenlerde kuHia-
mlacak vecize, döviz ve benmüerinin meftinleri, 
fondan yapılacak (sarfiyatın esasları, bakanlık
lar ve idiler kalmu lfcuruluşıl«aTi dışından çalışma
lara katacaklara verilecek jüri ödemeği, haikfkı 
huzur ve yal masrafları ödemesi esasları Sile bu 
konular-da. 50 nci. Yıil Kutlama Yüksek Kurulu
na verAlecdk yetiMller Balkanlar Kurulu kararı 
ile tespiA edilir. Bu konularda gerektiğinde yö-
deftanelMer haizırlamr. 

(CıımKııi'iyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Cumhuriyetin 50 noâ yıldönü
münün naturam oUarak 25 (milyon TL. suna (ka
dar laüftun ve gümüşten mamul paraların tedavü
le çıkarılmasına Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 9. — Bu (kanun gereğince hazırla
nacak programı ve yatınım harcamalarını kar
şılamak üzere, aişağıda yazılı ıkaynlakllardan mey-
danıa ıgellen Mr ıfl on teşkil ©dülür; 

ıa) 1973 yılı âçfim Maliye Bakanlığı bütçe-
simden aynöaoak 80 milyon TL. tu^arınıdiaki öde
nek, 

b) Kutlama amacı dile özel ve tüzel kişiler 
tarafımdan yapılacak bağışlar (aynî ve nakdî 
yardımlar)» 

c) Yayın, film, rozet ve benzerleri faali
yetlerle satışlar sonucu sağlanacak gelirler, 

Bu fondîan yapılacak her türlü harcamalar, 
fona tkaftıflan lödeme ve bağışlar, her türlü ver
gi rüstum. ve hardartdan muaftır. 50 nci Yıldö
nümü Kutlama Yüksek Kurulunca onaylanan 
programları için ülğiüi ımaikamlar tarafımdan yu
karıda söz Ikonıusu edilen fandan yapılacak har
camalar haMamda 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme ve İhale Kanunu öle 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanunu hükümleri uyguîanmaız. 

MADDE 10. — 5 nci maddede gösterilen 
hizmetlere ait hesap ujsuîlleni, kultflama proigra-
mı, tören süsleıme ve ışıklanidjırmja esasları, tö
renlerde (kullanılacak vecize, döviz ve bemizer-
lerinân meltSnilıeri, fonjd&n yapılacak sarfiya|tm 
esasları, bakanlılklar ve düğer (kamu kuruluş
ları dışımdan çalışmalara katılacaklara verile-
oek jüri ödeneği, huzur haiklkı ve yol masraf
ları ödemesi esasları ile bu konularda 50 nci 
Yıl Kutlama Yüksek Kuruluna verilecek yet
kiler Bakanlar Kurulu (kararı İle telspiit ©diilr. 
Bu konularda gerektiğinde yönetmelikjler hazır
lanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 761'e 1 nei ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yürürlük : 

MADDE 10. — Bu »kanun yayımı terlhindlen 
itibaren yu^ürlüğıe glirer. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Bu kanunu Balkanlar Kuru
lu yürütnir. 

(Cumhındyet Senatosunun .kabul ettiği metin) 

Yürürlük : 

MADDE 10.—Bu kanun yayımı tarinkHİen 
iftâibamı yüröMiğe gürer. 

Yürütme ; 

MADDE 11. — Bu (konunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 761te 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİ 

BÜTOE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyetinim kuruluşunun 50 nci YıMlmümılnün kutlanması hakkında kanun tasarısı. 

(Kanun Baslığı Benimsenmiştir.) 

Kapsam : 

MADDE 1. — KesMeşoiftir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Bedimsenimistir. 

MADDE 6. — Benlimısenmiiştir. 

MADDE 7. — Benimsenmliştır. 

MADDE 8. — Beaaiknıaeııjırıiişlar. 

MADDE 9. — Benimsenmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 10. — Beoıjimsefflimiştâr. 

MADDE 11. — Beııimseıımiştir. 

Yürütme : 

MADDE 12. — BendımsfeiMn t̂ar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 761'« 1 nci ek) 





Dönem : 3 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, Ekim ve Kasım 1972 ayları 
hesabına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

( 5 / 2 5 ) 

Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Hesaplan İnceleme Komisyonu 7 . 3 . 1973 
Esas No. : 5/25 
Karar Noi : 11 

Yüksek Başkanlığa 

24 970 085.56 Eylül 1972 başında bankada mevcut para 
+ 45 162 088.85 Eylül, Ekim Kasım 1972 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

70 132 174.41 Toplam. 

63 510 075.72 Eylül, Ekim, Kasım 1972 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 
< w _ . _ 

6 622 098.69 Aralık 1972 başında bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1972 aylarına ait hesapları incelendi. 
Eylül 1972'de Ziraat Bankasındaki 24 970 085.56 liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1972 

aylarında Hazineden 45 162 088.85 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın ceman 
70 132 174.41 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 63 510 075.72 lira tenzil edildikten sonra Aralık 
1972 başında bankadaki kasa mevcudunun 6 622 098.69 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki 
defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Balıkesir 
1. Aytaç 
Denetçi 
Ordu 

H. Mağden 
Giresun 

M. K. Çilesiz 

Sözcü 
İstanbul 
T. Erer 

Çanakkale 
M. Çahkoğlu 

Kars 
K. Kaya 
Yozgat 

N. Tanndağ 

Kâtip 
Konya 

/. Kabadayı 

Çankırı 
A. Tosyahoğlu 

Maraş 
M. özdal 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /730) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 10 , 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

'Sayt : 71-1519/11096 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 10 . 1972 tarilhinıdie kararlaştırılan «Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu
nunun 5 nci maddesinüin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kamum tasansı» ve gerekçesiyle 
ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğimin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan 

O E R E (K Ç E 

I. 6129 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. Kanununun 5 nci maddesinde yapılması 
istenilen değişiklik banka sermayesinin 100 000 '000 TL.'na çıkarılması amacını gütmektedir. 

Yürürlükteki 6219 sayılı Kanunun 5 nci maddesi banka sermayesini 50 000 000 TL. olarak 
tespit etmiştir. Ancak, bugünkü şartlar içinde ve aşağıda gösterilen nedenlerle bu sermayesinin ye
terli olmadığı ve artırılmasında zaruret bulunduğu bir gerçektir. 

1. Memleketimizdeki gelişen iş hacmine muvazi olarak bankanın yeni şubeler açmak suretiy
le teşkilâtını genişletmesi karşısında ilk kuruluşta öngörülen sermayenin yetersiz kaldığı anlaşıl
maktadır. 

Gerçekten, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 6 nci maddesinin emredici hükümlerine göre ban
kaların açacakları her yeni şube için ilgili şehrinnüfusu ile orantılı olarak 250 000 TL.'dan 
5 000 000 TL.'na kadar bir sermaye tahsisi yapması gerekmektedir. T. Vakıflar Bankası T. A. 0. 
ise son yıllarda teşkilâtını genişletmek hususundaki faaliyetlerini büyük ölçüde artırmış ve 1966 
yılında (71) olan şube adedini 1971 yılı sonunda (145) e çıkarmış bulunmaktadır. Bundan başka 
banka, bu yoldaki faaliyetlerini devam ettirmek ve bankacılık hizmetlerini yurdun diğer köşele
rine de götürerek güvenini kazandığı halkın yeni ve artan taleplerini karşılamak kararındadır. 

2. 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 nci maddesi, sermayesi ve ihtiyatları toplamı 
50 000 000 TL.'dan fazla olan bankaların kabul edebilecekleri tasarruf mevduatını ödenmiş ser
maye ve ihtiyatları toplamının 15 katı olarak tespit etmiştir. 

T. Vaikıflar Bankasının bugün sağladığı tasarruf mevduatı toplamı kabul edebileceği en yük. 
sek mevduat haeımine çok yaklaşmış bulunduğundan 1972 yılındaki normal artışla kanunî sınınn 
üzerine çıkılmış olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, ancak sermaye artırımı suretiyle bankanın yeni mevduat kabulüne imkân veril
miş olacaktır. 
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3. Bankalar Kanununun 38 nci maddesi, bankaların bir müşteriye açabilecekleri azamî kre
dileri, ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçeleri toplamınım % lO'u olarak tespit etmiştir. Bu sınır sa
nayi, maadin, enerji, nafıa hizmetleriyle nakliyat ve ihracat işlerinde kullanılmak kaydiyle % 25'e 
kadar çıkarilabilmektedir. 

T. Vakıflar Bankası T. A. O. son zamanlarda büyük sanayi müesseseleriyle ihracatçı firmala
rının ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin kredilendirilmesi konusunda ciddî faaliyetler göstermekte
dir. Ancak sermaye ve ihtiyatlar toplamına bağlı olarak verilebilen krediler bu firma ve. müesse
seler için tatmin edici olmaktan uzak bulunduğu cihetle bankanın bu konulardaki verimli çalış
maları ciddî engellerle karşılaşmaktadır. 

II. Diğer bankalar, T. Ticaret Kanunu ve kendi anasözl eşme! eri hükümlerine göre Genel 
Kurul kararıyle sermayelerinin artırılmasını sağlayabilmektedirler. Nitekim T. Garanti Bankası 
40 000 000 TL. olan sermayesinin 1971 yılında 80 000 000 ve 1972 yılında ise 160 000 000 TL.' 
na yükseltmiştir. Bunun gibi Aldbank 50 000 000 TL.'lık sermayesini 1.971 yılında 150 000 000 
TL.'na ve T. Ticaret Bankası da 50 000 000 TL.'lık sermayesini 1972 yılında 125 000 000 TL.'na 
yükseltmişlerdir. 

T. Vakıflar Bankası T. A. O.'nıın 30 Mart 1972 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında or
taklar, tarafından sermaye artırımı dileği açıkça ifade edilmiş olanakla beraber, T. O. Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün bankaya sermaye katma yetkisi 6219 sayılı Kanunla tespit edilmiş olduğun
dan bu yetkinin genişletilmesi için sermaye artırımının kanun yoluyle yapılması zarurî bulunmuş
tur. 

III. T. Ticaret Kanununun 399 ncu maddesi hükmüne muvazi olarak banka hisse senetlerinin 
itibarî kıymeti 500 TL. olarak tespit edilmiştir. 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. : 1/730 
Karar No. : 2 

Ticaret Komisyonu raporu 

2 . 1 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, komisyonumuzun 13 . 12 . 1972 tarihli toplantı
sında, ilgili bakanlık ve banka te'msilcllerininde huzuruyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde ileri sürülen hususlara ilâveten, temsilcilerin verdiği tamamlayıcı 
izahattı da yerindiö bulan komisyonumuz, ımezkûr kanım tasarısının aynen kabulüne ittifakla ka
rar vermiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 

F. N. Yıldırım 

Balıkesir 
/. Aytaç 

Manisa 
S. Çağlar 

1. 

Millet Meclisi 

Sözcü 
Sakarya 
Y. Bir 

Konya 
Kabadayı 

(S. !Sa 

M. 

V1S1 

Van 
E. Erdinç, 

: 862) 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

K. Uysal 

Kırklareli 
F. Çarıkçı 



Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 13 . 12 . 1973 
Esas No. : 1/730 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. Kanununun 5 nci maddesinin -1 nei fıkrasının değiştirilme
si hakkımda kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereşince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Muğla Tunceli Bolu 

A. Buldanh K. Aral N. Bayramoğlu 

Hatay istanbul İzmir 
T. Köseoğîu M. F. Göngur F. Anne 

Nevşehir İstanbul 
E. Kıratlıoğlu II. Dolun 

tmzada bulunamadı. 

'Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 26 . 3 . 1973 

Esas No. : 1/730 
Karar No. : 233 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Vakıflar Bankası Türlk Anonim Ortaklığı Ka
nununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» Ticaret ve Ma
liye Bakanlıkları temsilcilerinin de katıldıkları toplanltıda incelendi ve görüşüldü : 

6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesi, 
banka sermayesini 50 000 000 TL. olarak tespit etımiş bulunmalktadır. Memleketimizde ekonomik 
faaliyetlerin günden güne artan çalışmaları içinde bankacılık muamelelerinin mühim bir yer iş
gal ettiği malûmlarıdır. Âtıl bir halde halkın elinde bulunan tasarrufları mevduat olarak top
layıp değerlendirmek bankaların görevleri olduğundan bankalar çeşitli yollara başvurarak bu 
tasarrufları toplamaya çalışmaktadırlar. Ancak, 7129 sayılı Banlkalar Kanununun 28 nci maddesi, 
bankaların kabul edebilecekleri tasarruf mevduatını, ödenmiş sermaye ve ihtiyatlarının on beş ka
tı olarak tespit etmiştir. Halbuki Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, sağladığı ta
sarruf mjevduatı sayesinde bu kanunî sınırı aşmaya başladığından yeni mevduat kabulü için ser
mayesinin artırılmasından başka bir çare mevcut değildir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 862) 
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Bâzı bankalar sermaye artırmalarını genel kurul kararı ile yapmaktadırlar. Türkiye Vakıf

lar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel- Kurulu, sermaye artırımını arzu et&e bile bu husu
sun bir kanunla yapılması 6219 sayılı Kanunda öngörülmüştür. 

'Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı sermayesini artırmaması karşısında gerek 
büyük sanayi müesisese'sine ve gerekse ihracatçı firmalara açtığı kredilerde cdddî zorluklarla 
karşılaştığı gibi, memleketin muhtelif yerlerinde kamını sınırlar içinde kalmak şartıyle açacağı 
yeni şulbelerini de açamamak durumu ile karşılaşmaktadır. Bunun için bankanın faaliyet sahasını 
daraltmamak, bilâıkis genişletmek ve verimli çalışmasının devamını sağlamak gayesiyle hazırlan
mış bulunan kanun tasarısı, Komisyonumuzca da olumlu kapılanarak maddjekrin müzalkeresine 
geçilmiş, tasarı aynen kafbul edilmiştir. 

Bankanın donmuş mevduat limitini genişletebikııesi ve yeni şubelerini biran evvel açabilmesi 
için, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa arz olunur. 

/Bagkanveikiii Sözcü Kâtip 
Niğde Anlkara Çorum Adana 

N. Çerezci M. K. Yılmaz A. Topçubaşı 8. Kılıç 

Aydın 
İV. Menteşe 

Erzurum 
R. öinisli 

mzada 'bulunamadı 

İsparta lk 

A. 1. Balım 

Bursa 
N. Atlı 

İmzada bulunaanaldı 

Eskişehir 
1. Angı 

^ Izmıir 
• i K. Önder 

Trabzon 
A. Şener 

Bursa 
A. Türkel 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
M. Ok 

Yozgat 
C. Sungur 

Edirne 
/. Ertem 

Hatay 
H. Özkan 

İmzada bulunamadj 

Sakarya 
H. Uysal 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. iSayısı : 862) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6219 sayılı Türkiye Vıakıflar Bankası Türk Anonim Ortaküğı Kanununun ö nci 
maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Bankanın itibarî sermayesi her biri (500) ıbeşym Türk lirası kıynnetlinde 
(20ö 000) iki yüz bin hisseye ayrılmış olarak (100 000 000) yüz mülyon Türk Lirasıdır. Bu mik
tar Bakanlar Kurulu Kararı dle bir (mMi artmlabilür. 

MADDE 2. — Bıı kanun yayımı tarühiao|de yürürlüğıe gîilrer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Baikanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. öztrak 

Dışişleri Balkanı 
H. Bavulken 

Ticaret Bakamı V. 
Z. Baykara 

Ulaştırma Bakanı 
B. Danışman 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakam 
A. R. TJzuner 

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Millî Savurana Bakanı 
M. İzmen 

Milî Eğitim Bakanı V. 
F. Alpaslan 

Güm. ve Tekel Bakanı V. 
D. Kitaplı 

19 . 10 . 1972 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tanım Bakanı 
/. Karaöz 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
M. Erez N. Kodamanoğlu 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
E. Y. Akçal T. Toker 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

»>•-<« 
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