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I , GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tokat Milletvekilli Ali Kurt; Tokat'ta, elek
trikle 'sulama baki'mın'dan önemli olan Alsan-
cak barajının inşası, 

Antalya Milletvekili İhsan Ata'öv, bazı Hükii-
aueıt üyelerinin Anayasa kuruluşları karşısındaki 
'tutumu ve, 

Tokat Milletvekili Cevat Atılgan da, buğday 
Ve ş'elker pancarına yapılması gereken zam ko
nularında 'gündemi dışı birer demeçte bulundu-
laı'. 

Fransa - Tütfkiye Parlamento Dostluk Grubu 
Balkanının, Türk Hava Yollarının DC - 10 uça
ğının kazaya uğraması dolayi'sıyle taziiyetlcrinıi 
'bildiren (telgrafı Genel Kurulun bilgisiinc 'sunul
du. 

Kamu İktisadî Kuruluşları Karma Komisyo
nunda açık bulunan «1» (bağımsız üyelik için ya
pılan «tecim sonucunda Genel Kurulda, çoğunlu
ğun •kalkmadığı 'anlaşıldığından; 

13 Mart 1974 Oaırşamlba günü saalt 35,00 u© 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,50'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Siirt 

İdris Ankan 

Divan Üyesi 
İçel 

Oval Mavioğlu 

II. — »ELEN KÂĞITLAR 

13 . 3 . 1974 Çarşiajmte 

Teklifler 
1. — Nevşehir Milletvekili! Ragıp Üner ve 

3 arkadaşının, Nevşehir ili Melkez ilçesinle bağ
lı Acıgöl 'bucağımda (Acıgöl) adı ile iilee kurul
ması hakkında kanun, teklife (2/134) (İçişleri 
ve Plan komisyonlarına) 

2. — Nevşehir Milletvekili Raıgıp Üner'in, 
6972 isayılı Korunmaya Mjulhtaç Çocuklar hak
kında Kanunun 8 ncl maddesinde değişiikldk 
yapılmasına dair kamun teklifi (2/135) (İçişle
ri ve Plan komisyonlarına) 

3. — Nevşehir M'lletVekiili Ragıp Üner ve 4 
arkadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı 
Gelir Vctfgisi Kanununun 18 n'ci maddesinin 

değiştirilıımesine dair kanun teklifi (2/136) 
(Plan Komisyonuna) 

4. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner ve 
3 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Mamurları 
Kanunun 36 ııcı maddesini değiştiren 1327 sa-
yıbı Kanunun/ 9 ncu maddesinin VII imci ben-
dnin değiştirilmesine dair kanun teküfi (2/137) 
(Plan Komisyonuna)' 

5. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner ve 
4 arkadaşının, 15'80 sayılı BıeledÜye Kanununa. 
Ibazı maddeler eklemm esine dair kanun teklifi 
(2/138) (İçişleri ve Plan komisyomlarına) 

6. — Nevşehir Milletvekilli Raıgıp Üner ve-
5 arkadaşının, 5434 sayılı. T.. CL Emekli Sandıv-
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gı Kanununun 40 neı maddesinin (b) fıkrası
nın 'değiştirilmesi .hakkımda kanun teklifi 
(2/139) (Plan Komı'syontına) 

7. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner ve 
- 5 arkadaşının, Verem Savaş dernekleri ile 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna' 
yardım hakkında kanun teklifi (2/140) (Sağ
lık ve Sosyal İşleri, İçişleri ve Plan komisyon
larına) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkan vekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Ora! Mavioglu (içel), idris Arıkan (Siirt) 

•BAŞKAN — Millet Meclisinin 52 nci Birleşfcıini açıyorum. 

BAŞKAN — Otomaltik cihazla yoklama ya
pılacak; sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

ftonra'dan gelen sayın üyelerin de yoklama
ya katılmalarını rica ederim. 

III. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş. 
melere başlıyoruz. 

IV. 

1. ı— [Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
köylülerimizin kredi, .gübre ve ekmeklik buğday 
ihtiyaçları ve almmast yenken tedbirlere dair 
gündem dışı d&meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı .söz talepleri var
dır. 

Sayın Orhan Yılmaz, köylülerimizin kredi, 
gübre ve -eifcmeklik buğday ihtiyaçları ile ilgili 
olarak. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekiller'i; 
Bugün ürünlerini idrak etme zamanını bek-

lenreikte olan üretici köylülerimizin çözüm bek
leyen çeşitli sorunlarının başında; geçim ve 
maişetlerinin temini, bol ürün alabilmeleri için 
gülme ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konular 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

yer almaktadır. Şu anda, fındık ve çay üretici
leri, ancak, Hükümetin alacağı tedbirlerle kut*-
tarılaîbilecek güçlük ve zaruret içerisinde bu
lunmaktadırlar. 

Doğu Karadenizde ekmeklik buğday sıkın
tısı had safhaya gelmiştir. Geçen iktidarlar 
döneminde yanlış ve 'hatalı izlenen 'buğday poli-' 
tilkası, buigün halkıımızı çok güç durumda bırak
mıştır. Toprak Mahsûlleri Ofisince, Ordu ve Gi
resun illerine, aylılk 8 000 ton buğday verilir
ken, Ocak 1974'te .1 500 ton buğday verilmiş
tir. ,Bu durumda, nüfus başına aylık 1 veya 1,5 
kil'o buğday 'düşecektir ki, bu konuda acilen ted
bir alınması gerekir. Bu bölgeye, süratle, mev
cut stoklardan, gerekirse ordumuz stokların
dan ihtiyaca yetecek miktarda buğday gönde
rilmesini bekliyoruz. 
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Saym milletvekilleri, bu bölgede yaşayan in
sanlar, §ıı aylarda eğer kendilerine Hüküm'eti-
m'izin kurtarıcı eli uzanmazsa, bölgede yaygın 
olan tefecilerin zulüm pençesine düşeceklerdir. 
Bunun önlenmesi için, .biz bir defaya mahsus 
olmak üzere, kredili buğday verilmesini, yani 
köylümüzü borçlandırmak suretiyle. buğday ve
rilmesini önermekteyiz. 

'Saniyen, fiildik üreticilerinin geniş bir koo
peratif öı'gütü olan Fiskobirlik'in, orta/klafma 
verdiği, .«Üreticiyi güçlendirme kredisi» nin he
men bu ay içerisinde verilmeye başlanmasını 
'sağlamak için, Fiskdbirlik'c ve aynı nedenlerle 
çay kooperatiflerine, ortaklarına kredi verebil
meleri için, yeterli plasmanın gönderilmesi ge-
rekmek'tekTir. Örneğin; Rynesil ilçemiz çay koo
peratifi, artan oıtak sayısına göre talebettiği 
kredi miktarının ancak yarısını alabilmiş oldu
ğundan, ortaklarının gerçe'k ihtiyaçlarını, talep
lerini karşılayamamıştır. Biran önce yeterli 
kredinin bu kuruluşlara gönderilmesinde zorun-
luk vardır. 

'Sayın milletvekilleri, üreticilerimiz için güb
re alımlarında istenen % 25 peşinatın da kaldı
rılmasını öneriyorum. 'Köylümüzün, para bakı
mından ,çok ,sıkınltılı olduğu bu aylarda, gübre 
alaıb'ilmdk için % 25 peşinatı bulma olanakları 
yoktur. Hal böyle iken, bir de köylümüzün Ta
rım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile Ziraat 
Banlkasına. olan .borçlarının, bu aylarda tahsili . 
yoluna gidilmesi, güçlükleri büsbütün artır
maktadır. Köylümüzün borçlarının ürün zama
nına ertelenmesi, o zaman talhsili yoluna gidil
mesi olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

Sayın Hükümetimizce, flok zarurî gördüğü
müz, ekmeklik buğday gönderilmesi; halkın 
tefeciye .muibtaoolmasını önleyecek tedbir olan 
«Üreticiyi güçlendirme kredileri» riin şimdi ve
rilmesi; güibre alımlarında istenen % 25 peşi
natın .kaldırılması- ve Ziraat Bankasına olan 
Iborçlarmm taihsil'iniin ünün zamanına ertelen
mesi gibi; üretici köylülerimizin sorunlarını çö
zümleyecek tedbirlerin acilen alınmasında bü
yük yararlar vardır ve sayın Hükümetimizin 
de bu tedbirleri acilen alacağına inancımız ve 
g^üvencft'm'iz vardır ve bundan da emin bulun
maktayız. 

Saygıyle arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıl

maz. 

2. <— Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, 
Ankara Belediyesince feshedilen iş akitleri so
nucunda görevlerinden uzaklaştırılan belediye 
işçileri konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ankara Belediyesinin bugünkü . 
durumu ile ilgili olarak gündem dışı 'görüşmek 
üzere 'S ay m Oğuz Aygün, 'buyurunuz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) —- Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Yüce huzurlarınızı sosyal bir problemimiz 
için kısa Ibir müddet işgal edeceğim. 

Demokrasilerde iktidarlar değişir, yeni •hü
kümetler vazife alır. Bu, demokrasilerin, de
mokrasiyi meydana getiren değişmez kaideleri
dir; .genç demokrasimizde .de böyle olmuştur ve 
«böyle olmakta devam edecektir. Ancak, istisnaî 
bazı makamlar,.hariç, Devlet memurlarını, hele 
küçük Devlet memurlarını ve işçilerini 'her ik
tidar ve her değişen idareci ile değişikliğe, tas
fiyeye taıbi tutma yolu; bizatihi idareyi demok
rasiye uygun icraat istikametinden saptırır? 
Devlete inancı, ıgüverii, binnetice Ihürmeti kal
dırır. 

İdarî mekanizmada da rolü olmayan, kendi 
kaderini tayin gücü ;bile çök az <olan, sosyal ve 
ekonomik çalkantı içinde varlığını zor muhafa
za edebilen dar ıgelirli işçi vatandaşı 'mağdur ve 
perişan etme hakkını, kimseye tanımak müm
kün değildir. lOlmayan hakkın yerini, istibdat ve 
zulüm almamalıdır. 'Millet hâkimiyetini muha
fazada 'oy salhi'bi olmaktan ve .gönlünde inan
dığı partinin aşkını taşımaktan ıgayri, igünahı 
olmayan işçi kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı da, 
bu kış kıyamette, çoluk çocuğunu perişan ede
rek sokakta bırakmak; adalet bir yana,'vicdan 
ile insaf ile dağdaştırıla'bi'lir .mi? 

,Bir yanda işçi çıkaracaksın... Öbür yanda, ken
dine göre daiha makbul saymış olduğun vatan
daşı, «işçi» diye alacaksın... ölçü ne olacak? 

Muhterem milletvekilleri; Ankara Belediye* 
sinin her ıgün temposu artan (bir yarış ile işin
den çıkarmakta olduğu işçi vatandaşlarımıza, 
üzüntü ile yüksek .huzurlarınızda işaret etmek 
istiyorum. Yapıldığını istihbar ettiğim ve kendi 
resmî beyanlarından da, şimdilik dOO'ü aşkın ol
duğu 'anlaşılan iş aleti fesihlerini, insaf ölçüleri 
içinde mütalaa ve ıkabul etmek mümkün değil
dir. Kendi gazete beyanları bir rakam vermek
te, «60 ilâ 90 arasında» demektedir. Bizim is-
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tiihbaratımız, 100'ün 'üstüne çıkmış, 150 eiva- ' 
rmdadır, katî rakamı henhalde yetkililer açık
layacaklardır. Yalınız, bütün Ibu işçi arkadaşla
rımıza, .vatandaşlarımıza yapılan tebligatlarda, 
iş aktinin feshi ihususunda ıbir esaslı mazeret 
te beyan .edilememekte, igösterilememektedir. 

Şurasını da yüce huzurlarınızda sarahaten be
lirtmek isterim k i ; Ankara 'Belediyesinin bun
dan önceki devresinde, bendenizin ne kartı ve 
ne de bir tavassutu ile oraya ıgirmiş (herhangi 
bir işçi vatandaş .vardır; ne de Ankara Beledi
yesinin '"böyle 'bir tasarrufuna şa'hsen tavassut et
miş 'bulunmaktayım. Onun için, burada vazifele
rine son verilen işçi arkadaşlarımızın, kardeş
lerimizin bizim paralelimizde 'olduğunu, kendi 
cephemden ifade ve iddia etmem de mümkün 
değildir. 

Bu bakımdan, meseleyi sadece, vatandaşın si
yasî kanaatini, 'karşımızda bulunan, halen yetkili 
zevatın değerlendirmesi ölçüsü içinde ele al
maktayım ve yüce ıhuzurlarmızda o istikamet
te dile Igetirmekteyim. 

Mulhterem arkadaşlarım; sosyal adalet, baş
ka parti zihniyetini ve kanaatini taşıyanı güç
süz ve perişan kılmak değildir. En iyi niyet ve 
en samimi düşünlce ile dahi, bu tasarrufu mazur 
ve mâkul görmek imkânı yoktur. Hizmet etmek 
isteyen 'her iktidara, her sayın idareciye yardım 
etme'k, destek olmaık siyasî afhlâkmı ve terbiye
sini taşıyan bir partinin mensubuyum. Başken
timiz aziz Ankaramız için, kırıcı ve yıkıcı değil, 
yapıcı ve yardım'cı olmak istiyorum. Bu arzu ve 
şevkimizin samimî ıkafbul buyurulmasmı da, bil
hassa rica ediyorum. 

Ancak, idare mekanizmasının başında bulu
nan sayın âmirlerin de, aynı espri içinde, parti
zanlıktan uzak icraat 've tasarruflarda bulunma
larını istemek te elbette 'hakkımızdır. Belki, 
«ıDaiha fazla partizanlık yapamıyor» diye, Sa
yın Ankara Belediye Reisi ve yardımcılarım tah
rik ve teşvik edenler de bulunabilir. Bu teşvik 
ve talhriklere karşı, şalhislardan ıgelen mukave
met yerine, dalha mülhim ve .güçlü olan prensip
ler, insan hakları, 'sosyal düzen ve demokratik 
anlayış hâkim olmalıdır. 

Bu iş akti feshedilen vatandaşlar ne olacak
tır? Bu tasarruflar derhal durdurulmalıdır. 
Olanlardan dalha mühimi 'olacakları 'önlemek
tir. Yüksek (huzurlarınızı, olacakları hiç d-eğilse 
'önleyebilmek -gayretiyle işgal etmekteyim. 

BAŞKAN — Tamamlayınız lütfen Sayın Ay-
gün. 

OĞUZ AYGÜ-N (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Endişe ile bekleyen Belediye mensuplarına, * 
süratle huzur temin edilmelidir. Herkes yerin
den, kendinden, hele idareden ve Hükümetten 
emin olmalıdır. 

«Sosyal güvenlik ve işsizliğe çare» sloganla
rını bayrak yapmış olanların bunlara saygılı ol
malarını istiyoruz. İçtimaî durumlarını g-özöııü-
ne almadan "her'gün peşpeşe vazifelerinden uzak
laştırılan içinde bulunulan ortam itibariyle baş
ka bir iş imkânından mahrum bırakılan beledi
ye işçilerinin durumu ne olacaktır? Bunu soru
yoruz ve Sayın İçişleri Bakamından ve Sayın 
Başbakandan 'cevap istiyoruz. 

Bu bir örnektir, her vatandaşın sosyal gü
venliği (hangi zihniyetle sağlanacaktır? (Bunu 
da s'oruyoruz. 

İşsiz bir vatandaşı daha iş sahibi yapalım 
diye 'gayret ederken işsiz vatandaşlar problemi
ni artırmak idareye inancı ve güvemi yıkar, 
endişemiz vo üzüntümüz odur. Maksadım Anka
ra Belediyesinde olduğuna ve olacağına inandı
ğım hatalı tasarruflara işaret etmek suretiyle 
her müessesenin muhtaç olduğu huzuru, endişe, 
yeis ve üzüntü yerine hâkim ve kaim kılabil
mektir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli mil

letvekilleri, herkesin bir vatanı, bir de sılası 
vardır. 

Aziz milletvekilleri, Türkiye hepimizin aziz 
vatanıdır; Ankara ise bizim Ankara Milletvekil
leri olarak sılamızdır. 

Muhterem milletvekilleri; sizleri sılamızın 
dertleri için işgal ettim. Sılamızın huzurunu te
min için idarecileri yüce huzurlarınızda ikaz ve 
şikâyet ettim. Bana değil, sizin yüce varlığını
za hürmetten idarecilerin hassas ve dikkatli, öl
çülü ve insaflı olmalarını dileyerek ve temenni 
ederek 'huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

Teşekkür ve saygılarımı arz ediyorum. '(A. P. 
sıralarından" alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Aygün. 

3. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Kars' 
ta çekilen elektrik sıkıntısı ve Çıldır barajının akı
beti konusunda gündem dışı demeci. 
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BAŞKAN —• Kam Milletvekili Sayın Cemil 
Ünal; Çıldır Barajının âkiibeti hakkında gündem 
ıdışı konuşma istemişsiniz. 

,B uyu r u n e i'e n d im. 

CEMİL ÜNAL (Kars) — .Muhterem Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; 

30 seneden beri, bir hudut şehri olan Kars 
maalesef karanlıklar içindedir. Bugün Karış ita be
lediyenin dinde iki tane zavallı, hasita dizel mo
tor vardır. Bu motorlardan bir tanesi devamlı Av
rupa'da seyahat halindedir. Ayda bir, üç ayda bir 
bu motorlardan birisini tamir anaksadıyle zavallı 
belediye Avrupa'ya (gönderir ve bir müddet son
ra az cok tamir edilmiş olaralk Kars'a dönüp işlet
meye açılan dizel motorunun yanında, bu defa 
Kars'ın elektrik yükünü çekmekten .aciz kalan di
ğer dizel motoru hastalanır. 

Saat 22,00 ilen sonra bu hudut şehrinde dışa
rıya ^çıkmak mümkün değildir. Zavallı Karslı zi
firi karanlıkta 'el yordamıyle, 'duvarlara (tutunmak 
suretiyle evinin yolunu bulabilmektedir. 

Tamircisinden, sanayicisin den, ütüsünü fişe 
sokup bekleyen terzisinden tutun, .zavallı vatan
daş 'günde en azından 'beş, altı saalt cereyansızlık 
yüzünden elini kolunu bağlamış ve oturma duru
mundadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, hattâ bu- durum 
geçmişito bazı hadiselere de sebep olmuştur. Bu
günkü. Hükümetin Başbakanı Sayın Ecevit 14 
Ekim seçimlerinden önce Kars'a geldiği zaman, 
miting meydanında, cereyansızlık yüzünden ko-
mışamama durumu ile karşı karşıya kalmıştı. 
Haittâ o zaman sanki Kars'ta cereyan varmış ta 
verilmemiş giibi bir zehaba kapılmışlar, başta bu
günkü Hükümetin Sayın Başbakanı olmak üze
re mitingde bulunan 300 ilâ 500 kişi de belediye
yi basmak üzere belediyeye kadar da bir yürü
yüş yapmışlardı. 

Allah ısdbep olanlardan razı olsun, 1969 se
nesinde Adalet Partisi Hükümeti sayesinde 100 
seneden beri boşu boşuna akıp giden İç Çıldır Gö
lünün ayağında Kars'ı, Karslı yi karanlıktan kur
tarabilmek için bir baraj yapımına girişilmiştir. 
ıBu barajın 1973 sonesinde bitmesi ieabediyordu; 
ama 12 Mart Muhtırasından sonraki olağanüstü 
hükümetler sayesinde bu barajın tamamlanması 
maalesef mümkün olmamıştı. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) Evet mümkün olmamıştır. 

13 . 3 .1974 0 : 1 

I Şimdi duyuyoruz 'ki, yeni zamlı Hükümet, 
I .eski iktidarın, ortaya koymuş olduğu bu, viat.an-
I ıdaşm hizmetine la çalacak bazı leserleri durdurma 
I durumuna girecekmiş. Eskiden de böyle bir ka

naat vardı. Benlerdi ikıij '«Hudut şehirlerine as-
I falt yapmayalım.;» Nüye? «Büşnuan, hücum 'eder-
I so, yollar da güzel olursa şehir çabuk istilâ edi-
I lir.» 
I «Baraj yapmayalım.» Niye? «Düşman bom-
I ba atarsa zavallı vatandaş barajın suyunda bo-
I ğulur.» 

«Elektrik getirmeyelim.» Niye? «Fazla elekt
rik olursa .düşman bombalayacak yerleri gayet 

I güzel görür.» 
I Bu, .eski Cumhuriyet Halk Partisinin zihni-
I yeti idi. (A. P. sıralarından alkışlar). Çok şü-
I kür 19 69 sen esindeki Adalet Partisi iktidarı bu 
I zihniyeti yıkmış, 30 seneden beri Kars'a tek bir 
I çivi çakmayan. Cumhuriyet Halk Partisi zama-
I ııınııı dışındaki zamanda onlarca, yüzlerce, ımil-
I yonlarca, milyarlarca lirayı Kars'ın hizmetine 
I getirmek suretiyle fabrikalar 'kurmuştur. 

DAVUT AKSU (Kars) — Patates fabrika
lar] değil mi? 

TEVFİK PliKRET ÖVET (Sinop) — Bura-
I sı miting' sahası mr? 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Şimdi Kars'ta 
yine Adalet Partisi Hükümeti zamanında bir çi
mento fal)likası kurulmuştur, Adalet Partisi 
Hükümeti zamanında bir yem fabrikası kurul-

I muştur. 
DAVUT AKSU (Kars) — Patates fabrikası, 

değil mi? 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Şu anda bu 

fabrikalar bitmjclk üzeredir. Şimdi Çıldır Bara
jının bitmesini, Çıldır Barajından elektrik gel
mesini bu Adalet Partisinin büyük müesseseleri 
beklemektedir. 

I Bugün Kars'ta otun kilosu iki liraiya çıkmış
tır. Bugün Kars'ta samanın kiloisu 150 kuruşa 
çıkmıştır. Bugün vatandaşın kişmişini 25 lira
ya sattırmak isteyen zamlı Hükümet benim va
tandaşımın etini 20 liraya sâtıtıramaımanın du-

I rumuna düşmüştür. 

I Biz diyoruz ki... 
BAŞKAN — Tamamlayın Sayın Ünal. 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Biz diyoruz 

ki, daha eski Hükümetler vatana, millete hizmet 
I etmek için müesseseler kurmuşlarsa, yeni gele-
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eelk Hükümetler, şayet bunlar milletin hizmeti
ne yararlı nıüefeses'eler ise lültlfen devamı ettirsin
ler. Yok şayet yalnız geçmiş A. P. İktidarı ta
rafından yapıldığı için bu müesseseleri durdu
racak] arsa bunu da bilmek bizim hakkımızdır. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

4. >— ^Ticaret Hakanı Fehim ;Adak'ın, önceki 
birleşimde «Bazı Hükümet • üyelerinin Anayasa 
kuruluşları karşısındaki .tutumu» 'konusunda bir 
konuşma yapan Antalya \J\1illetvekili İhsan Ata-
öv'c cevap \veren ıgündem dışı \demeci. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Fehim 
Adak, buyurun of emdim. 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataıöv'ün 
dünlkü birleşimdeki konuşması ile ilgili olarak. 

TİCARET BAKANI FEHİM ADAK (Mar
din) — Mulhlterem Başkam, muhterem milletve
killeri ; 

iSaym İhsan Ataöv'ün dünkü Meclis oturu
munda yaptığı gündem dışı konuşmasının bir 
yerinde ifade ettiği «Türkiye Ziraat Odaları Bir
liği yöneticilerine Bakanlıkta hakaret edildiği» 
şeklindeki iddiaların hakikatle hiçibir ilgisi yok
tur. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir : 
Adı geçen yöneticiler Bakanlığımıza 6.3.1974 

günü geldiler. Traktör alımlarında ihtiyaç bel
gelerini verecek komisyona üyelerinin Bakan-
lığıımızca dahil edilmemesine üzüldüklerini, dahil 
'Odilmıeleri gerektiğimi ve bir daha unutulun ama

larının gerektiğini beyan ettiler. Ayrıca, bu du
rumu yazılı olarak da bildirdiler. Biz de ken
dilerine, bu ihtiyaç belgelerinin, herhangi, bir ih
tisası gerektirecek tetkikata ihtiyaç olmadan, 
sadece müracaatçıların ikametgâh belgesi ibrazı 
halinde kayıtsız şartsız verileceğini; nitekim 
bu hususun valiliklere tamim edildiği gibi, radyo 
vasıtasıylc umumî efkâra da duyurulduğunu bo
yam ettik. Bununla beraber bu dileklerinin tah
kik edileceğini de söyledik. 

İlgili arkadaşlar ayrılırken, bu tip hatala
rın yapılması halinde karşı duracaklarımı beyan 
ettiler. Buna karşılık da kendilerine, «Elbette 
kanun çerçevesi içinde herkes haklarını kulla-
na'bilir. Karşı durmak, tabiî ki kanun çerçevesi 
içinde olmak kaydıyle mümkündür» dendi. İlgili 
idareciler ayrılırken de kapıya kadar uğurlan
dı. 

ıMüracaatlarmııı ertesi günü, aym 7'simde 
temsilcilerinin komisyonlara iştirak ettirilme
sinde hir beis olmayacağı kanaatine vararak va
liliklere tamimde bulunduk ve diledikleri zaman 
komisyonlarda kendilerinin de temsil edilecek
lerini kendilerine ilettik. Buna rağmen bu arka
daşlarımız, sanki iddialarına hemen ertesi günü 
cevap verilmemiş gilbi, maalesef basma bazı yan
lış beyanlarda ve intikallerde bulundular. 

Durumu Yüksek Heyetinize arz öderim efen
dim. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo 
Bakan» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAıN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLEK 

1. — fVürkiye Hüyük Millet Meclisini ienısilen 
Kuzey Atlantik Assamblesi toplantılarına katıla
cak üyeler hakkında siyasî parti gruplarınca gös
terilen adaylara dair liste -(5/14) 

. BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temisilem NATO toplantılarına katılmak üzere 
siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların lis
tesini okutuyorum; 

/Türkiye Büyük Mullet Meclisini temsıilem Ku
zey Atlantik Assamlblesi (;N'ATO) toplantılarıma 
katılmak üzere siyasî parti gurup'larınca aday 
ıo!İaralk gösterilen sayın üyeler : 

Adı ve soyadıı M,emsuboilduğu siyasî parti 
İlyas Kılıç. C. H. P. Samsun Milletvekili' 
Eng'm ÜıvsaL O. H. P. İstanbul Milletvekili 
jNurettim Ok A. P. Çankırı Milletvekili 
Ali İhsam Balım A. P. İsparta Milletvekili 
Hulusi özkıi'l. M. 'S. i\ Adana MiHetvekiilö 
Viedaıt Onsa!! D. P. Sakarya Mi 11 et vekili 
Talât Oğuz ıO. (1. P. Mardin Milletvekili 
BAŞKAN — Biig'ilerimize sunulur. 

2. — ParUimentolararası Birliği toplantıları
na katılacak üyeler hakkında siyasî parti grup
larınca gösterilen adaylara dair liste (5/15) 

— 213 — 

file:///veren
file:///demeci


M. M©clöi B : 52 13 . 3 . 1974 O : 1 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mlillet M'eelisıi-
m temsilen I\arÜâmienıtolanırıası Binliği topflan
lılarına -katılmak üzere siyaisî parti:, gruplarınca 
aday olarak gösterilen üyelerim 'listesini okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini teraiisılten 
Paıiâmentolar'ai'ası Birliği toplantıilarma katııl-
nıak üzere siyaısî parti gruplarınca aday ollarak 
'gösterilen sayın üyeler : 

'Adı ve soyadı! M.e'nsuîbioilduğ'U siya'sî parti; 
Kemal Ataman C. H. P. Ankara Mı'l:etvck;ili 
Davut Aksu C. H. P. Kars Milletvekili 
Remzi Yılmaz A. P. Antalya Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekime! A. P. İstanlbul Mili

sle t vekildi 
A. Tlevfik Paksu M. ;S. P. Kaihramau Maraş 

Milletvekili 
Adnan Akarca 1). P. Muğla Milletvekili 
Hüseyin Inci'oğiu C. (1. P. Gaziantep Millet

vekilli 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 

Nisan, Mayıs 1973 ayları hesabına ait M. Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8) 
(S. Sayısı: 16) (1) 

BAŞKAN —• Raporu -okaiituıyonım. 

(Millet Mcclfei Hesaplarını İnceleme Kjoımis-
yonunuıı raporu okundu) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1973 ayları hesabına ait M. 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 17) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Millet Meclisi Hesaplanın İnceleme Komis
yonunun raporu okundu.) 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

5. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, 
Ekim, Kasım 1973 ayları hesabına ait M. Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 18) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonunun raporu okundu.) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Şimdi Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Karma Komisyonunda bağımsızlar için ayrı
lan bir üyelik için seçime geçiyoruz. Liste ba
sılarak dağıtılmıştır, sayın arkadaşlarımızın 
tercihlerini yalnız bir aday için kullanımalarmı 
rica ediyorum. Başka aday olan arkadaşımız 
da yok. Seçime geçiyoruz. 

• Şimdi beş üyeden oluşan Tasnif Komisyonu
nu kur'a ile tespit ediyoruz. 

•Sayın Mustafa Dağıstanlı?.. Burada, 
Sayın Adnan Akarca"?... Burada, 
Sayın Faiz Şarlar?... Yok. 
Sayın Mustafa Cesur?... Yok. 
Sayın Ali Zülfikâroğlu?... Yok. 
Sayın Hasan Değer?... Yok. 
Sayın Hüseyin Abbas?... Yok. 

(t) 16 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Sayın Mustafa Kılıç?... Yok. 
Sayın Hayrettin Nakiboğlu?... Yok. 
Sayın Veli Bakirli ?... Burada. 
Sayın Hüseyin Deniz?... Burada. 
Sayın Alev Coşkun?... Yok. 
Sayın Doğan Kitaplı?... Yok. 
Sayın M. Fuat Fırat?.,. Yrok. 
Sayın Vedat Önsal?... Burada. 
Oylamaya Adana'dan başlıyoruz efendim. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 

var mı efendim? Yok. Oylama işlemi-bitmiştir. 
Tasnif Komisyonunun yerini almasını rica 

ediyorum. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

(1) 17 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 18 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Tasnif Komisyonu 
gelmiştir okutuyorum. 

tutanağı 

Yüksek Başkanlığa 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunda açık bulunan bir bağımsız üyelik için ya
pılan seçime 119 üye katılmış ve neticede ekse
riyetin olmadığı anlaşıldığından ismen tasnif 
yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
Samsun 

Mustafa Dağıstanlı 

Üye 
Muğla 

Adnan Akarca 

Üye Üye 
Manisa Malatya 

Veli Bakirli Hüseyin Deniz 
Üye 

Sakarya 
Vedat Önsal 

BAŞKAN — Seçim gelecek birleşimde yeni
lenecektir. 

Belli olan duruma göre, ekseriyetimizin kal
madığı anlaşılmıştır. Bugünkü gündemde yer 
alan konular ile gündeme girecek olan Sayıştay 
seçimlerinin yapılması için 14 . 3 . 1974 Per
şembe günü saat 15,00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 15,55 

-..>... ....... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

52 NCI BİRLEŞİM 

13 . 3 . 1974 Çarşaimıba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Milletvekillerinin andiçmesi 
2. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 

TSFisan, Mayıs 1973 ayları hesabına ait M. Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8) 
(S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 9 . 3 .1974) 

3. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1973 ayları hesabına ait M. 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/9) (ıS. Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 9.3.1974) 

4. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, 
Ekim, Kasım 1973 ayları hesabına ait M. Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 18) (Dağıtma tarihi : 
S . 3.1974). 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlardaki açıik üyelMeıre seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-

lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderikne-
fline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuneel' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (-6/64) (*) 

4. —Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcinin, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
Urf a - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/24). 

8. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine' 
dair 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

9. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacm'a dair Ulaş
tırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/27) 

10. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dıaiir Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 



11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele
bi'nin, 19'50 yılımdan evvel emekli olanların öz
lük halklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ra önergesi (6/29)< 

12. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
İçel'in bazı ilçelerinin (televizyon yayın sahası 
liçinde bırakılmasına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/30) 

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sıoru önergesi (6/31). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü som önergesi 
(6/32). 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşlkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrıdan ilmam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

18. — İstanbul Milletvekili İ. Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Zeytinyağı Skandalma dair Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/36). 

19. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Karaların M'em'etleri adlı tiyatro oyununa dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37). 

20. — İstanbul Milletvekili Cemil Yavaş'm, 
hâkim ve savcı'lara dair Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38). 

21. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

22. — B u r d u r Milletvekili Ali Sanlı nın, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair iSanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

23. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

24. -— İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut' 
ıın, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

25. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin,. 
TRT Genel Müdürünün tayinine dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45). 

26. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın bazı suçlardan tutuklu ve hükümlü sa
yısı ile milletvekili dokunulmazlık dosyalarına 
dair Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/46). 

27. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın,. 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü sıoru önergesi 
(6/47) 

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü isoru önergesi (6/50) 

29. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Tlermilk Santralına 'dair Maliye vie 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/51) 

30. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm,. 
İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/52) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Devletleiştirilen özel yüksek okullara dair Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

32. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
'Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Balkanından sözlü 
ısora, önergösi (6/54) 

33. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
'Sivas iline bağlı ibazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından ısözlü soru önergesi 
(6/95) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru 
önergelsi (6/56) 

35. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

36. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak (olan yolun yapımı
na ıdair Bayındırlılk Bakanından sözlü soru;. 
önergesi (6/58) 



37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

38. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi1 (6/60) 

39. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kary'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önerigesi (6/61) 

40. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

41. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası İzmir-Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

3 — 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER 
İŞLER 

X 1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 214 arkadaşının T. C. Anayasasının 68 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve referandumla 
kabul edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırıl
masına dair Anayasa değişikliği teklifi ile Zon
guldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 215 arka
daşının, T. C. Anayasasına bir geçici madde ek-
demmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/67, 2/114) (!S. İSayısı : 19) (Dağıt
ma tarihi : .5 . 3 . 1974) 

2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vurana Komisyonu raporu (1/47) (S. 'Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 





Dönem : 4 
Toplantı : 1 M İL L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 16 
T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1973 ayları 
hesabma ait M. Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 

(5/8) 

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU RAPORU 
Millet Meclisi 

Hesaplarım İnceleme 
Komisyonu 

Karar No. : 6 

27 . 2 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

13 ı019 910,38 (Mart 1973 'başında Bankada mevcut para; 
;-H 60 033 191,85 Mart, Nisan, Mayıs 1973 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

713 61513 102,23 Toplam. 
/ 45 '282 ;671,95 'Mart, Nisan, Mayıs 1973 aylarında Ziraat Bankasının 'harcadığı para. 

"28 370 430,28 Haziran 1973 başında Bankada mevcut para. 

Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1973 aylarına ait hesapları incelendi. 

Mart 1973'de Ziraat Bankasındaki 13 619 910,38 liralık mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1978 
aylarında Hazineden '60 033 191,85 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'an 
78 053 102,23 lira olduğu, mevcuttan sarfokınan 45 282 671,95 lira tenzil edildikten sonra, Hazi
ran 1973 başında Bankadaki kasa mevcudunun 28 370 430,28 liradan İbaret olduğu ve Saymaaı-
lıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İçel 

Çetin Yılmaz 

Denetçi 
Amasya 

Vehbi Meşhur 
-Çankırı 

Arif Tosyalıoğlu 

iBaışkanivekili 
Kahraman Maras 

Mehmet Özdal 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

'SÖZCÜ 
Bilecik 

Mehmet Ergül 

Afyon K. 
Süleyman Mutlu 

Gaziantep 
Hüseyin încioğlu 

Kâtip 
Muş 

A. Hamdi Çelebi 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Kars 
Cemil Ünal 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Zonguldak 
Havza' Fıra* 

(ılmzada (bulunamadı.) 

« • » • 





Dönem : 4 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 17 
T. B. M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1973 
ayları hesabına ait M. Meclisi Hesaplarmı İnceleme Komisyonu 

Raporu (5/9) 

HESAPLARI ÎNÜEILEİYEE KOMİSYONU RAPORU 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme 27 . 2 . 1974 

Komisyonu 
Esas No. : 5/9 
Karar No. : 7 

Yüksek Raigkajnllığa 

'28 370 430,28 Haziran 1973 başında Bankada mevcut para. 
+ '21 874 655,03 (Haziran, Temmuz, Ağustos 1973 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

50 245 085,31 Toplam. 
/ 45 175 552,68 Haziran, Temmuz, Ağustos 1973 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para.. 

15 0169 5312,63 'Eylül 1973 başında Bankada mevcut para. 

Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1973 aylarına ait hesapları incelendi. 

Haziran 1973'de Ziraat Bankasındaki 28 370 430,28 liralık mevcudu ile Haziran, Temmuz, Ağus
tos 1973 aylarında Hazineden '21 874 655,03 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın 
eem'an 50 245 085,31 lira olduğu, mevcuttan sarMunan 45 175 552,168 lira tenzil edildikten sonra 
Eylül 1973 başında Bankadaki kasa mevcudunun 5 069 53l2,'63 liradan ibaret olduğu ve Sayman
lıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uy^gun bulunduğu görülmüştür. 

iGenel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
îçel 

Çetin Yılmaz 

Denetçi 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Başkanvekili 
Kahraman Maraş 

Mehmet Özdal 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Erzinican 
Hasan Çetinkaya 

ıSözeü 
Bilecik 

Mehmet Ergül 

Afyon K. 
Süleyman Mwtlu 

Gaziantep 
Hüseyin încioğlu 

Kâtip 
Muş , 

A. Hamdi Çelebi 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Kars 
Cemil Ünal" 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Zonguldak 
Itevzi Fırat 

(İmzada bulunamadı.) 





Dönem : 4 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 18 
T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1973 ayları 
hesabına ait M. Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 

(5/10) 

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU RAPORU 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme 

Komisyonu 
Esas No. : 5/10 
Karar No. : 8 

27 . 2 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

5 069 532y63 Eylül 1973 başında Bankada mevcut para. 
:+- 60 8(33 075,33 Eylül, Ekim, Kasım. 1973 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

. 05 902 607,96 Toplam. 

/ 57 992 '206,02 Eylül, Ekim, Kasım 1973 aylarında Ziraat Bankasının (harcadığı para. 

7 910 401,94 Aralık 1973 başında Bankada mevcut para. 

Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1973 taylarına ait hesapları incelendi. 

Eylül 1973'de Ziraat Bankasındaki 5 009 682,60 liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1973 
aylarında Hazineden '60 8133 075,133 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'an 
65 902 607,96 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 67 992 206,02 lira tenzil edildikten sonra, Aralık 
1973 (başında Bankadaki kasa mevcudunun 7 910 401,94 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki 
defterlerle sarf evrakının hirbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

G*enel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İçel 

Çetin Yılmaz 

Denetçi 
'Amasya 

VeJvbi Meşhur 

Çankırı 
• Arif Tosyalıoğlu 

iBaşjkanvekili 
Kahraman Maraş 
- Mehmet Özdal 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

(İmzada bulunamadı.) 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

ıSözcü 
Bilecik 

Mehmet Ergül 

Afyon K. 
Süleyman Mutlu 

'Gaziantep 
Hüseyin Incioğlu 

Kâtip 
Muş 

A. Hamdi Çelebi 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Kars 
Cemil Ünal 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Sivas' 
Vahdettin Karaçorlu 

Zonguldak 
Ftevzi I^ıralt 

(İmzada (bulunamadı.) 

4 * » i 




