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Sayfa 
3. — Sayıştay Genel Kurulunca Sayış-
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Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz; köylü-
lerimiziln kredi, gübre ve ekmeklik buğday ihti
yaçları ve alınması gereken tedbirler, 

Ankara Miilletveikili Oğuz Ay^ün, Ankara 
Belediyesince feshedilen iş akitleri son/ucunda 
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leşimde «Bazı Hükümet üyelerimin Anayasa ku-

. ruluşları karşısındaki tutumu» konusunda bir 
konuşma yapan Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv^e cevap veren gündeim dışı birer deimeçte bu
lundular. 

Türkiye Büyük Millet M>eclisini temsilin 
Kuzey Atlantik Assamlblesi ve, 

Parlâmentıolararaısı Birliği toplantılarına 
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ıSayıisı : 17) ve; 

Eylül, Ekim, Kasım 1973 (5/10) (8. Sayı
sı : 18) ayları hesaplarına ait M. Meclisi He
saplarını İnceleme Komıisyonu raporları Genel 
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Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda »açık bulunan «1» bağımsız üyeMk için 
yapılan seçiim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun kalmadığı anlaşıldığından; 

14 Mart .1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,55te1 son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İçel 

Ahmet Çakmak Oral Mavioğlu 

Divan Üyesi 
Siirt 

îdris Ankan 

»»• *t>m<m •<-

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 218 —. 
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II, . GELEN KÂĞITLAR 

14 . 3 . 1974 

Tasarılar 
1. — Türikiiye Cumhuriyeti ile Haşjiımî Ürdün 

Krallığı arasında Hukuki ve Ticarî konularda 
Adlî tlişMleri düzenleyen Sözleşmenin onaylan-
ımasınm uygun bulunduğuna dair karnın tasa
rısı ı(1/63) (Dışişleri ve Adalet (komisyonlarına) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti dile Norveç Kral
lığı arasında Gelir ve Servet vergilerinde çjitfte 
vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bazı hu

susların düzenienimesine ilişkin Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğunla dair ka
nun tasarısı (1/64) (Dışişleri ve Plan komis
yonlarına) 

Teklif 

3. — Bilecik Milletvekili Mefhmet Ergül'ün, 
Şerbetçi Otu Ziraatı kanun teklifi (2/141) (Ta
rım, Orman ve Köy işleri komisyonuna) 

BÎRtNOt OTURUM 

Açılıma ısaiajtd : 15,00 

BAŞKAN : Ba^aiavtekjilii Ahimje't Ç a k M k 

DİVAN ÜYELERİ : tdrâs Anikan (Süit), ttlIbaımİL ıÇeiMıa (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 03 ncü Birlerinim açıyorum. 

m . - YOKLAMA 

BAŞKAN •— Otomatik cihazla yoıklaima yapı
lacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere baka
rak yoklamaya iştirak etmıelerini rica ejderini. 

((Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Adaleit Komisyonunda müzake
re halinde bulunan arkadaşların listesi gelmiş
t ir ; onlarla beraber çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN ıGENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

M T E TAN (Afyon Karaıhisar) 1. '— Afyon Karahisar Milletvekili > Mete 
Tan'ın, Hükümetin sağlık politikası ve Sağlık 
ve JSosyal Yardım >BaJcanının beyanları hakkın
da gündem dışı demeci. 

(BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Mete 
Tan, Hükümetin sağlık politikası ve Sağlık Ba
lkanının beyanlarıyle ilgili olarak söz istemiş
tir. 

ISaym Tan, 5 dakikayı geçmemek üzere bu
yurunuz. 

— 219 — 

Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

14 Mart 1827 tarihi, Türk eğitimini o za
manki çağdaş düzeye eriştirmek için iSultan 
II nci Mahmut tarafından kurulan «Tubhane» 
isimli modern Türk okulunun açılış tarihidir. 
Aradan '147 yıl (geçtikten sonra, hâlâ, Türk 
tıbbının ileri seviyeye erişmesi için neler yapıl
masının gerektiğinin konuşulduğu bir devirde 
14 Martlardan birine daha giriyoruz. 14 'Mail! 
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1974'ün de Türle hekimine ve Yüce Ulusumuza ı 
mutluluklar ile sağlıklar getirmesini diliyoruz, j 

Bununla beraber, 14 Martm Türk hekiminin 
•hesap vermek ve hesap sormak günü de oldu
ğunu hatırlayarak; sağlık hizmetlerinin bilhas
sa Türldyeimizde iyi bir şekilde yürüyeibilmesi 
için, bedrimin hakimle, hekimin Devletle ve bil
hassa hekimin halk ile olan ilişkilerinin düzel-
tilimesinih çak lüzumlu olduğu ve gerektiği bir 
anda, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın 
Cizrelioğlu'nun Yüksek Sağlık Şûrasının açılı
şımla, yurdumuzda bulunan hekim sayısının nü
fusun sağlık ihtiyacının büyük bir kısmını kar
şılayacak düzeyde bulunduğunu; ancak he
kimlerin yurdumuzdaki dağılımında dengesiz
lik okluğunu ve son seyahatlerinden birinde de 
bir ilde yapmış okluğu konuşmada, çok yakın
da hekim sıkıntılarının giderileceğini söylemiş
tir. Bunu da gerek radyodan ve gerekse değer
li basınımızdan öğrenmiş bulunmaktayız. 

(Halbuki, bir ülkenin sağlık hizmtetl erinin iyi 
'bir şekilde yürüyebilmesi için 500 veya 600 ki
şiye bir hekimin düşmesi ve bunun 2 misli ora
nında da yardımcı. personelin bulunması ilmî 
bir gerçektir. Halen Türkiye'mizde 17 315 he
kim bulunmakta ve bunların ortalama 7 bin ka
darı serlbesit olarak çalışmakta, 10 bin kadarı 
da Devlet sektöründe görev yapmaktadır. Buna 
göre, 18 bin hekimi yurt sathına yayması im
kânsız olan Sağlık Bakanının, biran için bun
ların hepsini eşit olarak yurdun muhtelif yenle
rinle dağıttığını düşünsek bile , değil sağlık 
hiame'tlierinin büyük bir kısmını, üçte birini bi
le karşılaması mümkün değildir arkadaşlar. Zi
ra, tıp ilminin kurallarına göre, 40 milyona 
yaklaşmakta olan nüfusumuzun sağlık hizmet- I 
leririin en iyi bir şekilde yürütülmesi için 54 1 
bin hekime ve 100 bin de yardımcı sağlık perso
neline ihtiyacı vardır. Yurdumuzda sağlık hiz
metlerinin en asgarî seviyede, yüz güldürür 
bir şekilde görülebilmesi için de, Türkiye'nin 
hekim atçığı 18 bin, yardımcı personel açığı 
35 - 40 binin üzerindedir. 

'Hakikat bu iken, «Elimizdeki doktorları 
yurt sathına yaymakla, sağlık probleminin bü
yük bir kısmını halledeceğiz» veya Doğu ille
rinde yapmış olduğu seyahatte; «Pek yaikmda 
hekim sıkıntınızı gidereceğiz,» gibi beyanlar, 
«Ayakkabıyı 45 liraya giydireceğiz» gib ma-

ı lûm lâflardan ileri gidemez ve ilmî gerçekten 
1 yoksun, hayal mahsulü sözler olarak kalırlar. 

Tabiî Sayın Bakanı bu husustu bir hekim ola
rak mazur gömmekteyim. Belki de Sayın Bakan 
hekim olmadıklarını mazeret olarak ileri de sü
rebilir. Ama, bu gerekçe ne derece huzurunuz
da değer bulur, onu bilemem. 

Sayın milletvekilleri, o halde Türk ıdusunun 
sağlığının vebalini üzerine almak cesaretini 'göste
ren Sayın Bakanın ıtolbbî gerçeklere uymayan [be
yanlar vererek komııoyunu yanlış kanılara sıevk 
>eİmlemesi v'o daha mühimi, sanki doktorlar dolu 
da, yurt sathına yayılıp hizmetten kaçıyorlar, »biz 
onları zorla da gönderebiliriz zehabını uyandıran 
sözlerle, zaten düzeltilmeye muhtaç olan hekim -
halk ilişkilerinin dalba da zedelenmemesi için, da
ha dikkatli, daha ilmî ve realiteye uygun bir şe
kilde, daha ciddî konuşması gerekir kanısında
yım. 

Zaten, halkın da, hekimin de memnun olma
dığı sağlık hizmetlerinde yönetimin başarısızhğı-
nm aleti olarak gösterilmekte olan hekim, 'bu de
fa da tek takım halinde bayrak yarışma sokul
mak istenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın "Tan, iütfen tamamlayı
nız efendim. • 

METE TAN (Devamla) — Evvela yönetim 
(başarısını sağlasın, göreceksiniz ki, hizmette ku
sur eden tek hekim çıkmayacaktır. Zaten vefa
kâr ve cefaikâr Türk hekimlinden 'beklenen de bu
dur. Tabiî ki, hekimin de Hüküınetten meslekî, 
öosyal ve ekonomik güvenlik istemek hakin var-, 
dır. Hükümetten hekim, tefe sistemde âdil iş iste-

I mektedir. Hekim, sahte hekimliğin ön'lenmesiini, 
reçetesiz ilâç verilmeıınesini, çalışma sınırlarının 
fbelirlenm'esini istemektedir. Bu da onun tafbiî 
halkladır. 

Ancak, her ne 'Olursa olsun, hedefimiz elbirli
ği ile Türk ulusunun sağlığına en iyi hizmeti ve-
relbi'lmiöktür. Türk hekimlerinin şimdiye kadar 
vereibilmiş oldukları çok değerii hizmeiblerin bü
yük Türkiye amacına katkıda bulunduğunu gö
rüyor, kıvanç duyuyor ve inanıyoruz. Bu inan
cın hepimizi birleştirdiği heyecanla d a 'büyük 
Türk hekiminin 'bayramını kutluyoruz. 

BAŞKAN — Bitirin efendim. 

METE TAN (Devamla) — Yüce ulusumuza 
ve onun değerli •milletyefciö'erme sağltd'ar diler, 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

— 220 — 
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BAŞKAN-— Teşekkür ©denin Saym Tan. 
2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı' 

nın, yatırımların geri kalmış bölgelere yöneltil
mesi ve orman kesim ücretleri konularında gün
dem dişi demeci. 

BAŞKAN — Geri kalmış »bölgelerin YSE hiz
metleri ve orman kesim ücretleri ile ilgili olarak 
Sayın Hasan Tosyalı, 'buyurun efendim. (C. H. P. 
ve C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Konuşmamın 'iki mevzuu, 'bir de kulak çekme
si vardır. 

Birinci mevzu; kalkınma ve yatırımların bu
güne kadar çeşitli sebeplerle ihmal edüm'iş, geri 
kalmış Ibölgelere yöneltilmesi, böylece memleke-
Ü-knizde «bölgeler arasında, iller - ilçeler arasında 
geri kalmışlık, ilerlemişlik, zenginlik - fakirlik 
franklarının giderilmesi. 

İkinci mevzu; memleketimizde en büyük 'sos
yal adaletsizliğe, iktisadî adaletsizliğe, bakımsız
lığa, fakirliğe, güçsüzlüğe terk edilmiş olan, 15 
bin adet orman köyünde yaşayan 10 milyon or-
nmn köylüsünün kalkınması 'maksadıyle, biç bir 
yerde iş bul'aınıayan ve fakat, Orman İdaresinin 
emrimde çalışan orman köylüsünün yaptığı kesim, 
çekim ücretlerinin yükseltilmesi üzerinde konuşa
cağım. 

Bu mevzun izaih ederken, Nasrdttin Hocanın, 
(testiyi doldurtmak için suya gönderdiği çocuğun 
kulağını evvelden (büktüğü gibi, ben de icra gö
revine yeni ıbaşlaımış Sayın Hükümetimi] zin 'kula
ğını (bu konularda Yüce Meclis huzurunda çek-
m'ek istiyorum. ( C H. P. ve C. G. P. sıralarından 
'a'laşlaff.) 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Bunu kim 
yapmış, bunun hesabımı ondan sor. . 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu Yüce Millet Mıeelliısinin çatısı 
altonda bulunan bütün milletvekilleri, Türkiye 
Gumihurıiyetittil'n milletvekıilkîir. Hal {böyle olma
sına rağmen, bu maksatla, bu kürsüden A'lalı -
huzurunda, millet huzurunda eşit vazife göre
ceğimize yemin etmemize rağmen, maalesef ge
çirdiğiniz devre%rde Türkiye'nin biır parçası 
IkalkınımıŞj diğer parçası (kalkınmamış, 'bir züm
re zeagım olmuş, bir züm're zemgiın üRınanııştır. 
(O. H. P. ve C. G. P. sıralanaıdan alkışlar) 

— 221 
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Muhterem arkadaşlarım, eğer hâlâ kalkınan 
böılge kalkınmaya devanı edecekse, hâlâ zengin 
olan zengin olmaya devam edecekse.. (C. H. P. 
sıralarından «Etmeyecek» sesleri) büz bunun bu
rada mi'illetviekiilieri olarak denlgesini sağlama
yacak isek, burada bizim hikmeti ınevcudiy eti
mize lüzum yek, 

Sevgili arkadaşlarım, kalkınan bölgelerin 
neden kalkındığı, zengin olan zümreleılin nıeden 
zlengı'n olduğunun sebebi"? Onlar güçllü idi, on
lar haklarını koruyabilirdi, onlar seslerini du-
yurabildiler. Burada bulunan milletvekilleri 
her zaman güçlünün yanında, sesini duyuralbil-
ımenı'n yanında olma duruımuna gelmiştir gıüM 
geliyor bana. Eğer böyle olmamış olsaydı, be
nim Kastamonu 'bölgemde hiçibir yatırım, hiçbir 
bayunıdırlık hizmıeti yapılmamış olurdu. 

Sevgiüi arkadaşlarım, maalesef benıiım Kas
tamonu bölgem, İstiklâl Harbinde !bu 'memleket 
ı'ıçJin; vatanı, milleti, Cumhuriyeti kurtaınmak 
içiin, istiklâl ve hürriyetimizi 'kurtarmak içı'n be
nim babam, dâhil, 67 vilâyetimı'dln içeııkinde en 
fazla şehit vermiiş, en fazıla kahramanlık yap
mış bir bölge olmasına rağmen, maalesef muh-
'terem arkadaşlarım, elli yıllık Cumhuriyet ta
rihinde, (Geçen'lerde de burada söyledim) cep
hane çeken annemün kucağında eken kastettiği
miz yollar bugün aynen duruyor. Kastamonu -
'Tosya yolu, İnebolu - Kastamonu yolu, İstiklâl 
Haıı'bûmizin bir zafer mihveridir. Bununla be
raber, hangi ilçemiizte, hangi köyümüze bakar
sanız bakın, içme suyu bakımından, köy yo.u 
bakımından, iş sahası bakımından, Türkiye'nin 
en geni bölgesidir. 

Nerede Millet Meclisi, nerede hükümetler, 
nerede programlar?.... (C H. P. şuralarımdan 
«Bravo» sesleri, alkışlar)1 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen Sayın 'Tos
yalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Millet 
Meclisinin varlığına rağmen, göz göre göre be
nim memleketim ihmıail edilmişse, Türkiye'nin 
kurtulmasında en büyük, en fazla kan dökme 
fedakârlığında bulunan b'r bölge bu kadar ih
mal edild'yse, arktik bu memlekette vatania hiz
metin ve kahramanlığın cezalandiTiklığını gö
rüyoruz demektir. 
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'Muhterem arkadaşlarım, Hükümeti ibu konu
da şiddetle ikaz 'ediyorum. Sözleriimin başımda 
ısöylediğüm gibi; vazhfesinin başında, testiyi kır
madan evel (ki, kırabileceği ihtiimali vardır), 
kulağını çeldıyorum, testiyi kırmadan dolu ge
tirsin. 

Muhterem arkadaşlarımı, ikinci konumu iki 
- üç cümle ile arz edeceğim., 

BAŞKAN — (Süreniz doldu Sayın Tosyalı, 
ıson cümlenizi söyleyiniz lütfen. 

HAiSAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarımı, 15 bin 'orman köyünde esi',nlerden, 
kölelerden ç'ok daha feci şartlar altımda ya
şayan orman, köylüsü, maalesef Orman İdaresi 
tarafından kesim - çekim ücreti yönünden ih
mal edibMş/tîilr. 

Hayat şartları bu kadar arttığı halde, ke
restenin metreküpü 1'9'63 yılından bu tarafa beş 
mıisili arttığu hailde, orman köylüsüne. verilen 
kesim - çekim ücretleri hâlâ 10 •- 12 lıira civa
rındadır. 

Hükümeti ikaz ediyorum; artık bu fadla son 
bulmalıdır. Bu sene 1'974 bütçesinde, icıra prog
ramında bunun hak tarzı mutlaka geti'ıdlme1 il
dir. Kesim - çekim ücretleri artırılmalı, Türkü
ye'do orman köyleri başta olmak üzere bunla
rın yolu, elektriği, suyu, iş sahası mutlaka 'önce
likle temin edilmedi dir. 

Yüce Meclisin bütün partileri, bütün mlllett-
vekiiileri olarak hep birlikte bugüne kadar cere
yan e^miiş oılan bu adaletsfızliğe son vermek 
liçin, bölgelerarası adailetsJizlıiğfi tıeiâfi içlin elbir
liği ile çalışmamız ve Hükümeti'm bu yoldaki 
'gayretlerine yardımcı olmamız lâzımdır; Hü
kümetin de bu yolda olmasını bekliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

(O II. P. sıralarından alkışlar, «Bravo:» ses
leri) 

{BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

3. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'm, 14 Mart 
Tıp Bayramının 147 nci yıldönümü münasebetiy
le sağlık hizmetleri ve sağlık sorunları konuların
da gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — 14 Mart Tıp Bayramının yıldö-
, nümü münasebetiyle içel Milletvekili Sayın Nâ
zım Baş, buyuran efendim. 
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NAZIM BAŞ (İçel) — Sayın Başkan,,muh-
teremi milletvekilleri. 

Bugün 14 Mart Tıp Bayramının 147 nci Yıl
dönümüdür. 14 Mart, memleketimizde ilk tıp 
mektebinin açıldığı 1827 yılının yıldönümüdür. 
14 Martı kutlarken bu bayramın bütün Türk 
hekimlerine, Türk tababetine, sağlık teşkilâtı
mıza, Türk Milletine, Dünya ve Türk ilmine ha
yırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan dilerim. 

İBugün, memleketimizde Cumhııriyetin 50 nci 
yılında sağlık hizmetleri ve sağlık sorunları ne 
durumdadır, kısaca bir göz atalım. 

Memleketimizde ortalama 17 500 hekimimiz 
varsa, bunun 2 000 ilâ 2 500 kadarı yurt dışın
dadır. Yurdumuzda' çalışan hekimlerimizin ise 
% 701 İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 
şehi rle rimizdedir. 

Ancak, bu hekimlerin onda biri pratisyen
dir. Halbuki diğer "ülkelerde bu oran tam tersi
nedir. Bugün yurdumuzda ortalama 3 000 kişi
ye bir hekim düşmektedir. Bu oran dünyada 
I/1000'dir. Yani, b'in kişiye bir hekim düşmek
tedir. 

Hasita yatağı ise yurdumuzda ortalama yüz-
bin kadardır. Onbin kişiye 25 yatak düşmekte
dir. Bu oran, diğer ülkelerde iki mislidir. 

Bunun dışında, bu yataklar da evvelâ as
ker ve sivil diye ikiye ayrılır. Sonra sivil ya
taklar, .Sağlık Bakanlığı .kuruluşları, Sosyal Si
gortalar diye bölünür. Bunların yarısında da 
ayrıca çeşitli bakanliklarla resmî kuruluşlara. 
ait sağlık hasta yatakları, sınırlı sayıda açıla
cak hastaneler vardır. 

Sağlık kuurluşlarmın böyle dağınık olması 
ve çeşitli makamlarca yönetilmesi, malüyet ve 
balkım itibariyle çok pahalıya malolmakta, hem 
de bu yataklardan yeterince verim alınmamak
tadır. 

Ayrıca bu yatakların çeşitli kurumlar elin
de toplanması ve her birinin ayrı ayrı değişik 
bakıma tabi tutulması, Anayasanın, eşitlik ilke
sine de aykırıdır. Çünkü, çeşitli sınıf halka fark
lı hizmet imkânı sağlanmaktadır. 

Bir taraftan celbinde parası olan ve kendile
rine öztel hastanelerin paralı yatakları her za
man amade olanların yanında, bir taraftan da 
daha hastane kapısından içeri girebilmek için 
kapıcıya rüşvet vermıek zorunda kalanlar ve 
bir diğer taraftan da dışarda muayenehaneden 
geçmeden hastaneye yatamaiyan fakir ve yoksul 
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vatandaşlara yapılan farklı sağlık hizmetleri bu
nun örneğidir. Hükümet ve Sağlık Bakanlığının 
hu konuya gereken önemi vierm'esinî ve hal ça
resi bulmasını sa'bırsızlıkla bekliyoruz. 

Birçok hastanelerimiz bakımsızlıktan perişan 
bir halde iken, birçokları da aşırı derecede lüks
tür. Halbuki, bunların dalha ucuzları da aynı iş
leri görürler; buna karşılık -tasarruf edilen 
«ödeneklerle de daha çok yatağa saihiibolıır ve 
daha çok hastane donatabiliriz. 

Sıhhî araçların kullanılmasında, bunları kul
lanacak sağlık personelinin dalha iyi eğitilmesi, 
daha verimli sonullar alınmasını sağlar. Yur
dumuzda elli yıldır açılan hemşire ve ebe okul
larından yetişen hemşire sayısı her ne kadar 
5 000'i bulduysa da, ,bu miktar yurt ihtiyaçla-
vmr karşılayacak ölçüde değildir. 

1930 yılında çıkan Umumî Hıfzıstsıha Kanu
nu, Devlet sağlık idaresinin anailkesihi, koru
yucu «hekliimlilk üzerine oturttuğu halele, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Başkanlığı bu ilkeden uzak
laşmıştır. Elli sene zarfında 22 Sağlık Bakanı 
«gelmiş geçım'iştir; bunların hepsii hekim idi. Şim
di ise «meslek dışı bir B'akanla karşı karşıyayız. 

1923 yılından bu yana sağbk hizmetlerine 
ayrılan para genel bütçenin % 3'ü ile % 5'i 
arasında değişmektedir. Bu miiktar, sağlık hiz
metleri için yeterli değildir. Bulgaristan ve Mı
sır'da dahi bu miktar % 10'u bulmaktadır. 

Malî güeü 'artırmak bakımından yurdumuz
da sağlık sosyalizasyonu ile sağlık sigortaları
nın paralel yürütülmesinin çoik yararlı olacağı 
kanaatindeyiz. Böylece hem gelişmiş bölgeler
den geri bölgelere bir kısım ödenek aktarılabi
lir, hetm de hekimler daha iyi tatmin edilmiş 
olurlar. 

iBakanlığm bugünkü mevzuat kanunu tama-
<m«en eski ve son derece yetersizdir. 1928 yılın
da çıkan Hayvan Sağlık Kanunun ile aynı yıl 
çıkan însan Sağlık Kanunu, 1219 sayılı Taba
bet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair 
kanun vardır. İsminden de, nasıl eski olduğu, ne
sil aşındığı anlaşılmaktadır. 

(Bunların yanında yerli ilâç sanayii destek
lenmeli, yabancı ilâç firmaları sıkı denetim al-

• tına alınmalıdır. Hammadde ithali Devlet eliyle 
• yapılmalı, eczanelerin reçetesiz ilâç satmaları 
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önlenmeli, Full - Time gerçaldeştirilmeli, millî 
sağlık hizmeti uygulanmalıdır. Tıp Fakülteleri 
açılırken bir planlama yapılmalı, sağlık hizmet
leri "köylere ıkadar halkın ayağına götürülerek, 
koruyucu hekimlik ve halk sağlığına önem ve
rilmelidir. 

Bütün bu meselelerin çözümü, rasyonel bir 
program ile yeter paraya ve süratli sağlık po
litikasına dayanır. Dileriz ki, meslekten olma
yan Bakanımızın çevresindeki teknisyenleri bu 
hakikatlere ermiş ve açıkça konuşabilecek in
sanlar olsun. 

Türkiye'de hekim dağılışı bölgeler arasında 
'dengesizdir. Üstün baharı iddiasiyle gelen yeni 
politik ekibin yüzünü 'güldürecek ana/konular
dan birM de sağlık hizmetidir. Hastanelerin 
kapısı, vatandaşın sağlık hizmetine açık tutul
malıdır. 

Ebesiz doğum yapan köy kadınlarımızın, 
hekime yetişinceye kadar can vermesi yürekler 
acısıdır. 

Tüım sağlık hizmetleri ve Sağlık Bakanlığı 
ibunlara cevap verdiği zaman, 14 Mart Tıp Bay
ramı asıl o zaman yapılacaktır. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem 
Başkanım, usul hakkında söz talebim var. 

BAŞKAN — Dalha gündeme geçmedik, o 
:bakımdan usul... 

ŞENER BATTAL (Konya) — İçtüzüğün 
tatJbikatı ile ilgili olarak, tutumunuz hakkında 
talebimiz olacak. 

BAŞKAN —• Ne (bakımdan, yerinizden bu
yurun efendim1? 

ŞENER BATTAL (Konya) — İçtüzüğün «60 
vo '61 nci maddeleri hakkında. Lütfedin oradan 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Arz ettim efendim, gündeme 
geçmeden usul hakkında söz vermem mümkün 
değil. Şimdi gündeme geçeceğim, lütfen oturu
nuz. 
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B) TEZKERELER 

i . — Antalya Milletvekili İhsa?ı Ataöv'ün, 633 
sayılı Diyanet taleri Başkanlığı Kuruluş vÖ Gö
revleri Hakkındaki Kanunun 36 neı maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun ^teklifinin, İçtü
züğün 38 nci 'maddesi uyarınca, gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/85) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonunda 
bulunan ve incele-me süresini doldurmuş bulu
nan bir teklifin gündeme alınması taleibi vardır, 
'önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
633 sayılı Diyanet İşleri Başjkanıhğı 'Teşkilât 

Kanununu tadil .ederek vekil - imamların prob
lemlerini çözmek için hazırlayıp Yüksek Başkan
lığa sunduğum kanun teklifim Başkanlıkça, 
25 . 1.1974 tarih, 2/85 sayı ile Millî Eğitim Ko
misyonuna havale edilmiştir. 

Aradan geçen bu kadar müddete rağmen ko
nu halen Millî Eğitim Komisyonunca ıgöriişülüp 
ikarara 'başlanmamıştır. 

Vekil - imamları foir an önce "huzura kavuş
turabilmek için İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca, teklifimin Genel Kurul 'gündemine alın
masını arz ve teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Atâöv 

BAŞfKAN — önergeyi dinlediniz, üzerinde 
ısıöz isteyen var mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Adana) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim1 

Komisyonu Başkanı özkul. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

MİEHMET HULUSİ ÖZKUL (Adana) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

.Filvaki, Sayın AtaıöVün 633 sayılı Kanunla 
ilgili tdklifi Komisyonumuza .geleli 48 «gün ol
muştur. Anlcak Tüzüğün 79 neu maddesindeki 
âmir 'hüküm gereğince Komisyonumuz, Hükü
met güvenoyu aldıktan sonra çalışmaya baş-
layabilmiştii'. Maılüm, 79 neu madde, Bakanlar 
Kurulunun herhangi bir sıeibeple çekilmesi halin
de yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu almazdan 
evvel Genel Kurulda ve komisyonlardaki mev
cut tasarı ve tekliflerin .görüşülmesini engelle-

YE ÖNERGELER 

mekte, daha doğrusu ertelenmesini âmir bulun
maktadır. Bu sebeple Komisyonumuz, ancak 
7 .2 .1974 gününden bu yana, yani 35 günden 
'bu yana çalışmaktadır. Gündeminde bir hayli 
mevzular vardır. Mümkün olduğu kadar dik
katli ve süratli çalışmış, 'bugüne kadar birçok 
mevzuu neticeye bağlamıştır. Geliş sırasına gö
re Komisyonumuza gelen bütün teklifler .gün
deme- alınmaktadır. Umarım ki> önümüzdeki 
günlerde bu mevzuu gündeme alıp konuşacağız. 
Esasen Sayın Ataiöv'ün teklifine muvazi dört 
teklif daiha vardır. Yani, G33 sayılı Kanunun ta
dili ile ilgili Komisyonumuzda ihalen '5 teklif 
vardır. Enine 'boyuna dikkatlice incelenmesi lâ
zım gelen bir mevzudur. Komisyonumuzda ge
rekli dikkat sarfedilerek incelenmesine fırsat 
vermenizi Ve teklifin Komisyonda kalmasını ta
lep ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkul. 
Leîhte Sayın AtaJöV, ibuyurun efendim. 
İçtüzüğümüzün G4 ncü maddesine göre işlem 

yapıyoruz. Dalha evvelki tatbikatımız da 'böyle
dir; lehte, aleyhte iki arkadaşıma Söz veriyo
rum, sonra da oylayacağım. 

Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Ba§-

ikan, değerli arkadaşlarım; 
Bu ikonu geçen dönemde Ikoimisyonılarda in

celenmiş, Yücıe Meclisin gündemine gelmiştir; 
faikat reform kanunları dolayısiyle çılkamıamış-
tır. 

Büyük .seçimlere giderken bütün siyasî p&r-
tilerıimıiz, ıseçim beyıannameleıritnde vekil imam
ların biran evvel huzuna :kia*vuşturu!İması için, 
bu, kanunun çıkacağını millete vaat etmişler
dir. Bütün siyasî partilıeırâmJiızan üzerinde dur
duğu ve Meclisimizin de ızsanniedıiyorum hassa
siyetle ele 'almasında öncelik tanıyacağı bir Ro
mudur. 

Ben Millî Eğitim Komisyonumuzun gsayet 
normal bir mesıaıi İçerisinde olduğunu ibiiliyo-
mm. Birçolk meseleleri mıüzaikerte etiaiğfini de 
tâlüyorum, Anealk, Türfknye'de vreMl imlamla-
rm büyük bir ıstırap içerisinde olduğunu da bi
tliyorum. Vekili imamları biran önce huzura 
Ikavuşturmalk lâzımdır. 
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'Bu konu, Komisy.onutauz.uin haftada bir 
gün veya iki gün toplanılması suretiyle diğer 
meseleleri neticeye bağlayacağı bir konu değil. 
•Sonra bu ikonu, Komisyonun kuruluşuyie 
ide ilgili değil. tçtüzüğüımiüz; «Kanun teiklifle-
ri Başlkanlıkça ilgili komisyona havale tarihin
den itibaren 45 gün zarfında şayet komisyoınıca 
•ele alınıp Meclise sevk edilmezse, Genel Ku
rulun kararı ile gündeme alınır» .diyor. 

Bendeniz İçtüzüğün hu maddesine dayana
rak, «Komisyon şu zalman ikuralımuştur, Hükü-
ınıet bu zaman teşekkül 'etmiştir.» gıiibi bir en-
<geü kabul etmiyorum. Çüınlkü hükümetler de-
vaimllılılk arz ederler. Bir hülkürn'et çekilir bir 
hükümet gidebilir, yenisi 'de gelebilir. Bun
lar komisyonun çalışmasına engel değildir. 
Komisyonların çalışması ve klomisyonların bir 
ıkonuıyu gündeme getirip getilrlme'mesi, İçtüzü
ğün âmir hükmüne g'öre blir kararla neticeye 
vasıl olur. Bu balkıımdan ben Yüce Meclisten 
istirham ediyorum, buınlu biz gündeme alakan. 
Gündeme aıldığıımız ikonu biran önce görüşüle-
ıbilir, çabuıklaşır. Bu meseleyi, (Diğer ona ben
zer teklifler de varmış Mecliste, demeik ki Yü
ce Medlis bu konunun ürerine gayet ciddî eğil
miş, arkadaşllarımız eğilmiş) vekil imamlar 
^konusunu, millete verdiğimiz bir • vaadin ta-
halkküku hususunda siyasî düşüncelleri ayrı ay
rı olan bütün arkadaşlarıımın arzusu olarak' 
ikabul ediyorum ve buımı gündeme alınmak su
retiyle de bir am önce neticeye bağlamakta fay
da mütalâa .ediyorum. Hem Hükütae tilmiz, 
bu gündeme alındığı zaman bu konudaki ha
zırlığını ilerletecektir; hem Komisyon, günde
me almdıSktan sonra bu konu üzerinle daha çok 
eğilip burada daha çabuk hazırkik yaparak hu
zurumuza gelecektir; hem de Yüce Meclisin, 
yüce ısiyasî partilerimizin ibir vaadi millet hu
zurunda. tahakkuk edecektir. Isıtırap içerisin
de olan, izne ayrıldığı zaman ımaaşı ikesilen, 
ııafalkası ikesilen, yarın öbür dünyaya gittiği
miz zaman mezarımızın başında bizi en somra 
Iterk edecek lolan Ikişiye lelkmelk parası vermek' 
'gibi çok ulvî bir imâna taşıyan bu teklifin bir
am iönce kanunlaşabıillmesi için insafınıza, vic
danınıza hitap 'ediyorum; «Gelin bunu günde
me alallıim sevgili arkadaşlarım» diyorum. Lüt
fedin gündeme alalım bu konuyu. 

.Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Ataöv. 
Lehte Sayın (Sami Arslan, buyurun. 
SAMt ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
1965 tarihinden heri, çıkarılan 633 sayılı Ka

nunla vekil imamlar konusu Büyük Millet Mec
lisimizde her nedense tatlı bir sonuca bağlanma
mıştır. 

14 Ekim 1973 seçimlerinden evvel, ayrı ayrı 
partilerden, 12 bini, 14 bini bulan vekil imamla
rın asıl olması için on adet kanun teklifi komis
yonlarda kabul edilmiş, Yüce Meclisin günde
mine girmişti. O zaman Hükümette bulunan iki 
partinin yukarı kademesinde, «Hangi kanunlar 
çıkarılsın1?» diye özel komisyonlarda konu müza
kere edilmiş ve bu arada 1960 yılı 27 Mayısında 
emekliye sevk edilmiş subayların geçen 12 yıllık 
devrelerinin, subaylık yapmadıkları halde su
baylık yapmış gibi 3 yıllık hizmetlerini bir terfi 
sayan ve Anayasa Mahkemesince bozulan kanun, 
«Acele çıkarmak lâzımdır» diye kararlaştırılıp 
gündeme ve sıraya alındığı halde, bu nevi ka
nunların gündeme alınması konusunda öncelik 
önergesini verenler ve Komisyon Başkanı da 
Sayın Ataöv'ün grubundan olduğu halde 
(M. S. P. sıralarından alkışlar), sayın arkadaş
larım maalesef ne Komisyon Başkanı, ne de 
koalisyon kuran partilerin genel başkanları o 
yirmiyi aşkın kanunu buradan çıkarmışlar, ama 
14 bin imam vekilinin kanununu bu Meclisten 
çıkarmadan kadük etmişlerdir. Ama, hatadan 
dönüş fazilettir. Hatada ısrar etmekte fayda ol
madığından, bu önergeyi verenleri takdirle anı
yorum. Bizim Parti de verdi, kanaatime göre 
koalisyon partileri de Hükümet programında 
açıkça yer verdiler, Millî Eğitim Komisyonu da, 
bu konuda görüşecek Başkan da haklı; ama 
gündemimizde bir şey yok. Kaç günden beri 
geliyoruz buraya bakıyoruz; dört gündem dışı, 
sonra seçim, çoğunluk yok, dağılm... 

Arkadaşlar, bu kanunun evveliyatı var. Bu 
kanun babında Millî Eğitim Komisyonlarından 
geçip kadük olmuş kanun tasarısı da var. Hepi
miz geldiğimiz yerlerdeki imamların derdini de 
biliyoruz. Sayın Başkan haklıdır; ama nasıl 
olsa gündem boş; bir siyasî haklar var, daha iki 
büyük partinin genel başkanları anlaşma imzası 
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atamadığı iyin o da görüşülemiyor. Öyleyse 
müsaade buyurun, perde arkası anlaşmalar ya
pılıncaya kadar, perde önünde şu imam vekille
rinin derdini biran evvel görelim, tatlıya bağ
layalım, bu Meclisten şunu çıkaralım. Sanınım 
ki, 14 bini aşkm imam vekili, bizlere bu imkânı 
verdiğimiz için memnun kalacaklardır'. Sayın 
Komisyon Başkanı haklı olmasına rağmen ben 
de önergenin lehinde konuşuyor ve kabulünü is
tiyorum. 

Var olun, sağ olun arkadaşlarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
ŞENER BATTAL (Koraya) — Aleyhte süz 

üstiyoıruım (Sayın Başkam. 
BAıŞıKAN — Afeyhteı mi süz istiyorısum>uz ? 
-ŞENER BATTAL (Konya) — T'aıkraırin allley-

hinde ISayrm Başkam. 
BAŞKAN — tkıi kşiıi görüştü fehte; iki leh

te, iki .aleyhte verebilirim, '64 ıncii ımıaddeye gö-
»e. 

(Takririn aleyhimde buyurum. 
ŞEN,ER (BATTAL (Koraya,) — Muhteınetm 

Başkam, değerli ar'kadaşllaırıim; 
Bir zihniyeti tespit lötmek imıecburıiyetindıe-

yiz; Ihmaıl, iihımal, ilhmJaıl' 'edelrsiniz, o ihmal1 et'tii-
ğiraiz ımesıeüieılfere sıalhip çuikam oildu mu, heraııera, 
yarışı önde bitinmelk İçin hızılla ihaırfelkıeıtıe geçer1-
ısiraiz, (C, H. P. ve M. ISI. P. sıınailiaraıdnı «Bırıavo» 
ısosLeıni, •aılkuşllaır) sizin bu samıliımiiyetsizlliığiinizi 
teisc.il ecleırlıcr. 

neti imzalı önergenizi Komisyondan tahkik edi
niz; (E) 'bendinde 6187. 

BAŞKAN — Konu bu değil ıSayın Battal, 
önergemin al'ieyhinde söz aidimiz, o konuda: müm-
haısır oüaralk ikomuşmaraızıı rica tedeteeğim. 

ŞENER BATTAL (Defamda) — Müsaade 
buyurun! efcındim... Bu önerigfedeki samıimiiyetin 
deı-ieciesinıi tescil letmıelk zorundayız m<umteıpeım 
Başkamı, onura için taırz 'ediyoraim!. (O. H. P, ve 
,M. S. P, sılralarmdaııı «Bırıavo» seısılıed; ailıkışıtoır) 

BAŞKAN — AnlIıyorum da ISayıin. Battal; 
bık' aır'iaıkdaşımız, Komisyorada: görüşülmeisi ıım-
yan bir kamum telkllifimi buraya, getirdiğimde, 
«zahiri niyeti nedir, 'batimi niyeti nedir'?:» diye 
.bunları (burada araştırmaya, ıbiırbıVlımiizıe o'kn 
saygılmız maıni olacak 'efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhte-
ırem Başkam, size sıaygıliaıriimı sunuyorum. Yıail-
mz, müsaımaıhamnzı bendenize lütfetmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica /ederim:, buyurun. 

ŞENER BATTAL (Devarak) — Araaya^a;-
ıdam 'baıhs'edeırken, '«Baıkanilaır fasulye yiyor». di-
ye, Anayasa ille bağlıamtıı 'kurmaya ımüdahale 
letmiylorsunuz, bem denizi, nedense çok siki /bir* 
takip içindesiniz. (C. H. P. ve M:. ;S. P, sıraila-
rımıdam «B'riavo»1 sesılleri, gülüşmieıller ve aı'Jkışlaır) 

BAŞKAN — Hayır raca 'ederim, siz yehımeı-
>diyorsnmuz beir halde. 

ŞENER BATTAL (De^aımllia) — Lütfedin, 
cümlemi tamamlayayım. 

BAŞKAN — Buyucun. 

ŞENER BATTAL (Devamiaı) — Şimdi, söz
lerimin başında bir tespitten bahsetmiştim; bu 
ımevzudalki önergedeki samimiyetin tespiti de 
Iböyıle. 

ıNetide olarak arz etnıek isterim ki, Komis
yon dört 'baışp ınnamur igörüşsün, hükümieıt bu
nun (hazırlığını yapsın, vekil imiaıma ılâyıfc ol-
'duğu ıcn iyi! imik ânlar temin edilsin. ıSamıiımiyeit-
,siz ofllayıîlana tekaddüım: letmıek, aceleyle maziyi 
unutturmak çabalları 'maalesef, burayaı g/etiriL-
;nuök istıeımmektedir. ^Mtazİ kalbimde yaradır» 
diye ^mlatr tef kâinimi düşüınsüniller . 

Saygıılaır sunuyoırum. (C H. P. ve M. ISI., P. 
sııralarımdanı i«Br'avo» seslileri, süneyıi lafaş'llar) 

Hükümet proıgınamıınıdıa vekiıl imamı ımievzuu 
vaH", Ihüküımet bunai!n önieimimıiı, cMldiylettilni toaihull 
etmiş'; h'ükümlet, bumu dört başı imamı ur oıliaırak 
haızıırillayacak; Komisyon ıstrralbıni' diKet getıirdi.,. 
ıNeıden 'bu telâş, ırııede'n bu aiclellle? Zialhıiıri g^örün'-

tünüz ımıeydania gediyor; ıbu görüinımeısıiıii diyie hu-
zuıılara dışga'l 'e'fcmıek çalbasürid/aısımiiz., (C. H., P. ve 
M. S, P. isıiriaıliaınmdara' «Bırıavo» seslieıri, allkaşlialr) 

Muhterem arkadaşilarım, bu zihniyetti tespit 
•edenken bazı şeyllıer do söyilieyelıiim. 

Bir 1/63 ncü ima d de 'affa, giıimesin diye üuıer-
;ge velriinlteT, som aında, «1&3 nıcü madde affa giır-
sira»'denlter... < 

BAŞKAN — Bayın Battaıl, yiall'naz süz veır'di-
ğim komuda ıraca ledieöeğilm.. 

.ŞENER BATTAL (Devamla) — Adaılet 
Paırtıisi laf teklifinin 9 ncu ımaddesinan (A) ib/en-
.dinde; «16i3 ncü madde &î dışıdıir» dilye Deimi-

http://teisc.il
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BAŞKAN — 'Teşeikkür edeırim Sayım Battal. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bayını (Baş

kam... 
BAŞKAN — Efendilin... 
İHHAN ATAÖV (Antalya) — Beyanlarımı 

yanlış lif ada edilmiştir efendim; kastım, Genel 
Kurulla yanlış ifade edilmiştir. (C. H. P. ve 
M. S. P. sunalarından «Yok, yo,k, otur aş'ağıi» 
sesleri) 

BAŞKAN — Biı- dakika efendim, ıbir da-
'ktilkıa. 

IHILAN ATAÖV (Antalya) — Başkam siz 
imsiniz ? 

'Sayını Başkan, yanıliş ifade '©dillen Ibeyamılla-
•rıiiiıım 'izjajhı sadedimde sez istijyoruım; 'kısia. o'la-
mıafe .airz edeceğim1. ('C. H. P. ısifrıallairımdıaın «dyi 
anladık» seslileri, gürültüler) 

BAŞKAN — Hangi hususta?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — ifadem yandaş 
anıîiaşıilarıa'k isitisımıaır ediilmliştir, Yıanlliış amiljaşıila-
ıiak yanfiış ifade ediilmıdlş oılimia&ı doılayısıyle, İç
tüzüğün bana balhşettiği haktaın doillayı bir cüm-
ilie ide izah etmek içim söz istiyoınım., (O. H. P. 
ve M,. IS. P. si'naiKamndaın «Hayır»1 sesleır-i, güır'üıl'-
fcüHar) 

BAŞKAN — Bu hususu oyil'ayayıım 'da efıem-
dinı, oradan semna size söz verime hususaunu dü-
şümeceğdfm. 

İHSAN ATAÖV (Antakya) — Neyi oylaya
caksınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Önergeyi oylayayım da efen
dim. Çünkü bu oturumun sonuna kadar bu 
hakkı kullanma imkânınız Başkanlılkça düşü
nülebilir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş-
'kanım, konuşmamı dinlediniz; istismar edildi; 

Arkadaşım bir konuyu istismar ettiğimi 
ileri sürerek, hüsnüniyet sahibi olmadığımı 
geçen sene hatalar işlediğimi beyan ederek be
nim niyetimi başka bir şekilde aksettirmiştir. 
İçtüzük, beyanımı başka bir şekilde anlayan, 
anlatan birine cevap verme halkikını tanıyor. 
Gayet kısa bir şekilde cevap vereceğim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — O zaman, 
cevaba cevap olur. Olmaz Sayın Başlkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
vSayııı Battal sizin sözcünüz değil. Kendine 

göre sizin durumumuzu değerlendirdi. Ben tav
zihe ımuhtaç bir husus görmüyorum. Lütfedi
niz, lütfediniz. Rica ediyorum. (€. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş-
ikan, müsaade edin. 

Bana aidolımayam fikirler kürsüde söylen
miştir. 163 ncü maddeye kadar inilmiştir. 

ıSamimiyet'sizlilk; milletten, müslümıanrardan 
rey alıp, burada Ikoımünistleri affa çalışmaktır. 
(O. !H. P. sıralarından gürültüler, «yuh» ses
leri. )Î 

BAŞKAN — Ama rica ederim. Söz veremi
yorum Sayın Ataöv, lütfen oturun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bunu ifade 
edecektim. İmam - hatip okullarınm aleyhinde 
rey verenlerin, komünistleri affa çalıışlmalarmı 
millete tescil edecektim. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. Bu
yurun, lütfen oturun efendim. 

İBRAHİM HORTOĞLÜ (Gaziantep) — 
Ahlâksız! Komünist sensin, it!.. 

BAŞKAN — Oturun lütfen.. Lütfen otu
run efendim. 

İHSAN ATAÖV .Antalya) — Sayın Baş
kan, adap dışı (konuşuyor, terbiye dışı konu
şuyor. Terbiyeye daveit ediniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ataöv.. 
Rica ederim, lütfen oturunuz. 

Sayın idareci arkadaşlarımız... (Gürültü
ler.) 

Rica ederim efendim, lütfediniz, rica ederim 
oturunuz efendim, oturunuz; gündemli tatbike de
vam ediyoruz. (Gürültüler.) 

'Sayın idareci üyeler, lütfen vazife yapınız 
efendim. Lütfen.. Bağırmayın efendim. Genel 
Kurulda lütfen sükûnet 'bulunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oldu Sayın 
Başlkan. 

BAŞKAN — Önergeyi yeniden oikutuyo-
rum. 

(Antalya Milletvekili İhsan Atatöv'ün öner
gesi teJkrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. (O. H. P. sıralarından al-
Ikışlar.) 

iSayın Ataöv, 'tavzihini'istediğiniz hususu lüt
fen yeriin'izden be'yan edin, iyice anlayayım da 
ona göre 
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V. — SEÇİMLER 

1. — Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştay da 
açık bulunan 3 üyelik için seçilen 6 adayın 832 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince seçim 
yapılması hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (3/167) 

ıBAŞKAN —• Sayıştay Başkanlığında açık 
'bulunan üç üy-eılik için seçim yapılacaktır. 

iBu husustaki 'Bütçe Karma Komisyonu ra-
po runu okutuyorum. 

i ([Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir ile 
Burdur Milletvekili Osman Aykul arasında kar
şılıklı İM atmalar.) 

Rica ederim Sayın Erdemir, rica ediyorum 
efendim. Lütfen... (Gürültüler.) 

Rica ederim, rapor okutuyorum efendim. Ge
nel Kurulun bilgisine suııa'cağım, 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN —• İsimleri teker teker okuyarak 

oylayacağız efen'dim. 
««Sayıştan Kont en j anından' : 
Fikret Uludanıar : 42 oy» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kalbul edilmiştir. 
«Yaşar Aydın.... : 38 ioy» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«iMaliye Kontenjanından ; 
iBe'hiç Erdem : 42 oy» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kalbul edilmiştir. 

2. — Açık bulunan Sayıştay Birinci Başkan
lığına 832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gere
ğince seçim yapılması hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (3/142) (S. Sayısı : 22) (2) 

BAŞKAN — Sayıştay Birinci Başkanlığı, se
çimine geçiyoruz. 

Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 

-BAŞKAN — Adayın ismini okutuyorum. 
. «Mehmet Karalbacak.... : 26 oy» 

(1) 21 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 22 S, Saydı basmayazı iutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştay da 
açık bulunan 4 daire Başkanlığı için seçilen 8 
adayın 832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ge
reğince seçim yapılması hakkında Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (3/141) (S. Sayısı : 23) (1) 

BAŞKAN — Sayıştayda açık bulunan dört 
daire başkanlığı için seçim yapılacaktır. 

Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — İsimleri teker teker okuyup, 

oylayacağız efendim. 
ı«İhsan Tanyıldız : 38 oy» 
BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Osman Cebi :35 oy» 
BASIDAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Orhan Saltcan : 35 oy» 
BAŞKAN —• Tasvibinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Ali Orhon , : 32 oy» 
BAŞKAN —• Tasvibinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. —• Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Şimdi Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Karma Komisyonunda bağımsızlar için ay
rılan bir üyelik için seçim yapacağız. 

Liste bastırılarak dağıtılmıştır. Listede üç 
isim vardır; bir kişi seçilecektir; tercihlerinizi 
ona göre yapmanızı rica ediyorum. 

Tasnif Komisyonunu tespit için kur'a çeki
yorum. 

Sayın Ekrem Dikmeni . Yok. 
iSayın Mustafa Kaptan ?.. Yıoik. 
iSayın Hasan Vamı'k Teklin?... Burada. 
Sayın Nıizamettin Erıknıe-n?... Yok. 
-Sayın Ünat Demiri.. Yok. 
İSayın Haluk Ulunan?... Yo'k, 
'Sayın Hilmi Okçu?... Yok. 

(1) 23 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Sayın Cahit Kayra.... Bakan. 
Sayın Yasin Hatüihoğlu?... Yok. 
•Sayın iSami Arslan?... Burada. 
Sayın Recai İskenderoğlu?... Yok. 
Sayın Mehmet Emin Turguffcaüp?... Yok. 
Sayın Doğan Araslı?... (Burada. 
Sayım Hayati iSaıvaşçı?... Burada, 
Sayın 'Sabahattin Adalı 1.. Yok. 
ıSaym Ahmet Balkan?... Yak. 
Sayın «Sait Bıeşa?... Yok. 
•Sayın Oema'l Külâhlı?.. Burada. 
Oylamaya Adana'dan haşlıyoruz. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplamdı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
rarsa, Kitlen kullansın. 

Oyunu kullammaımış başka sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, sepeti kaldırınız. 

Sayım Vamık Tekin, Sayın Sami Arslan, 
•Sayım Doğan Araslı, Sayın Hayati Savaşçı ve 
Sayın Cemal Külâhlı; lütfen, tasnifi yapmak 
üzere, tasmif komisyonu yerine buyurunuz. 

(Oyların ayinimi yapıldı) 

1. — Samsun Milletvekili Uy as Kiltç'ın, Art
vin bölgesindeki (bakır madeni araştırmalarına 
dair sorusu we Enerji ve Tabiî Katmaklar Baka
nı Cahit Kayra'nın \yazılı cevabı (7/64) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak İç
tüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca cevaplandırıl
masına ilgilerinizi, saygılarımla arz ederim. 

ıSamsun Milletvekili 
İl yas Kılıç 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı 
gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
14 . 3 .1974 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda açık bulunan bir bağımsız üyelik içim 
yapılan seçime 104 üye katılmış ve neticede ek
seriyetin olmadığı anlaşıldığımdan iıstoren tasnif 
yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Denizli Oiriesun 

iSaımıiı Aıislan Hasan Vamık Tekim 
Bursa, Kars 

Cemali Külâhlı Doğan Araslı 
Samsun 

Hayati Savaşçı 
BAŞKAN — Seçim yemiilen<eoektir. 
Bu duruma göre ekseriyetimizin kalmadığı 

•an] aşılmaktadır. 
Bugünkü gündemde yer alan sözlü soruları, 

Anayasa değişikliği tekliflerimi ve diğer kanun 
tasarısını görüşmek üzere, 19 Mart 1974 Salı 
günü saat 15,00'te topianimak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

(Kapanına saati : 16,15) 

1. — 1973 milletvekili se edimlerine kadar Art
vin bölgesinde devamı eden bakır madeni araş
tırmalarının M!TA tarafından seçimlerden son
ra durdurulmasının gerekçesi nedir? 

2. — Seçimlerden sonra araştırmaların dur
durulması bölge halkı tarafımdan siyasî bir is
tismar- vasıita haline getirilerek iktidarımızın 
yıpratıldığını .biliyor musunuz? Bu durumun 
gerçek nedenlerinin teknik ya da maddî neler 
•olduğunun açıklanmasına ihtiyaç, olduğu kana
atiyle bu soruyu so(rmuş bulunuyorum. 

«•M- ««»>••-« 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR YE CEVAPLARI 
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T. O. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 13 .3 . 1974 

(Bakanlığı 
Bayı : Tl 2/053.9/156 - 10151 

Konu : Samısun Millet
vekili Sayın 11 .yaıs Kı
lıç.'m yazılı soru öner
gesi H!k. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
İllgi : 1 . 3 . 1974 gün ve 7/64-4G3/4834 sa

yılı yazınız. 

ıSamsun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç,'wı 
«ı Artvin bülg'es'indelki balkır madeni araştırma
ları» ile ilgili yazılı soru önergesi cevaibı ilişikte 
sunulmuştur. 

jBilgllierlnizc arz ederim. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Tabiî Kaymaklar 
'Bakanı 

ISamsun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç'm 
(«Artvin Bölgesindeki Bakır Madeni Araştırma
ları» ile ilıgili yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Boru i: 

1973 Milletvekili seçimlerine kadar Artvin 
Bölgesinde devam eden Bakır Madeni araştır
malarının MTA tarafından seçimlerden sonra 
'durdurulmasının gerekçesi nedir ? 

ISeçimlerden sonra araştırmaların durdurul
ması bölge halkı tarafından siyasî bir istismar 
vasıta haline getirilerek iktidarımızın yıpratıldı-

14 . 3 . 1974 0 : 1 
ğını hiliyor musunuz'? Bu durumun gerçek 
nedenlerinin Teknik ya ,da maddî neler olduğu
nun açıklanmasına ihtiyaç, okluğu kanaatiyle 
bu soruyu sormuş bulunuyorum. 

'Cevap : 
Maden Tetkik ve Arama Ensititüsü'nee 1969 

yılında Murgul'da başlanan etüt ve arama çalış
maları 1972 de son bulmuştur. Bu çalışmalar sı
rasından Mungul - Alyanak'ta % 1.28 Cu tenörlü 
;>2 milyon ton ve Mungul - Cakmakkaya'da % 
0,5 Cu tenörlü 98 milyon ton rezerv -tesSbit edil
miştir. 

1973 yılında hu bölıgede enstitüce herhangi 
(bir etüt ve arama yapılmamıştır. Yalnız 1973 Ey
lülünde Mungul civarında Başiköy'de bir sondaj 
yapılması plânlanmış ise de, makina temin edi
lemediğinden 'bu husus gerçekleştirilememiştir. 
ıSöz konusu sondaj 1974 yılı içinde yapılacaktır. 

Program gereğince 1973 yılının Ha.ziran ve 
Ekim ayları içinde yapımı plânlanan İrsa -
'Beşağıl ve Knvarshan'daki Jeolojik ve Jeofi
zik dtütler'e zamanında başlanılmakla birlikte 
sürekli çalışmaya rağmen ancak Kasım ayında 
bil tiril ehilmiştir. 

Kürdaze'de yapılan Jeoşimik etütler ise 
1 Ağustos'ta •başlamış ve 15 Eylül îde bitirilmiş
tir . 

19G9 ile 1973 yılları arasında Artvin ilinde 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nee yapılan 
'bütün çalışmalar, önceden hazırlanan enstitü iş 
programında plânlanan şekilde yürütülmüş bu
lunmaktadır. 

• • 
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53 NGÜ BİRLEŞİM 

14 . 3 . 1074 Perşembe 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Milletvekillerinin andiçmesi 
2. .— .Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda 

açık bulunan 3 üyelik için seçilen 6 adayın 832 
sayılı Kamınım 6 neı maddesi gereğince seçim 
yapılması hakkında Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ve 'Bütçe Karma Komisyonu raporu (3/167) 
(S. Sayısı : 21) (Dağıtma tarühi : 12 ,. 3 . 1974) 

3. — Açık (bulunan Sayıştay Birinci Başkan
lığına 832 'sayılı Kanunun 6 neı maddesi gere
ğince seçim yapılması hakkm'da Sayıştay Baş-

* (kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (3/142) (ıS. Sayısı : 22) (Dağıtma tari
hi : 12 . 3 .1974) 

4. — Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda 
açılk bulunan 4 daire Başkanlığı için seçilen 8 
adayın 832 ısayılı Kanunun 6 neı maddesi ge
reğince seçim, yapılması hakkında Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (3/141) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 3 . 1974) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlardaki açıik üyelilklere 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'ııun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

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

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

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

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
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'm, 
Urfa - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Balkanımdan sözlü soru 
önergesi (6/24). 

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

9. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

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



11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele- I 
bi'nih, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük halklarına dair Maliye Bakanından sözlü so 
ru önergesi (6/29)' 

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

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çamıeri'nin, peynir üreıtim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sösMi soru önergesi (6/31). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, i 
toprak (tevzi komisyonlarına daJir Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru 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 Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl diline ayrılan ilmaım 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'ın, 
hâkim ve savcılara 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. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 
Türkiye Şeker falbrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın- j 
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

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

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

25. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
TET 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'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

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

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

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

31. — İstanbul Mületvekili Mustafa Parlar'm, 
DevMleştirilen 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 
ısoru önergesi (6/54) 

33. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas iline bağlı İbazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık: Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (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'ın. 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Bayındırlık: Bakanından sözlü soru, 
önergesi (6/58) 



37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, I 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek-
aıoloji 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 önergesi (6/60) 

39. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (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) I 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 814 arkadaşının T. C. Anayasasının 68 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve r&îerandumla 
ikabul edilen geçici 11 nci maddesinin ka'ldurııl-
masma dair Anayasa değişikliği teklifi i l e^on-
guldaık Milletvekili Bülent Ecevit ve 2)15 arka
daşının, T. C. Anayasasına bir geçici madde ek-
ıleomesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/67, 2/1114) (S. iSayısı : 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
vunma Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 

. . . • > . '>•<< "<•• 





Dönem : 4 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştay da açtk bulunan 3 üyelik için 
seçilen 6 adayın 832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 
seçimin yapılması hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (3 /167) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 19 . 2 , 1974 

Sayı : 748877/4594 

MÜöt Meclisi Ba^kamlığı Maikaımma 

1833 sayılı (Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi ıhülkmü gereğince, açık bulunan (3) üyelik için 
{ikisi Sayıştay mensuplarına, Ibiri de Maliye 'Bakanlığı kontenjanına ait (olmak üzere ve iki katı 
hesaibiyle) ISayıştay G-enel Kurulu tarafından 17 Ocak - 13 Şubat 19*74 tarihinde (6) aday seçil
miştir. 

(Adayların ad ve soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, mezun oldukları fakülte veya yüksek 
okulları ve memuriyet unvanlarını gösteren iki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Üye adaylığına seçilenlerin ad ve soyadları aşağıda ıgösterikniştir : 
ıSayıştay "mensupları kontenjanı : 
<2 münhale 4 aday) 

L {Fikret ,Uludamar 
2. [Taşar iAydın 
3. Osman Büyükyılmaz 
4. Necati Narin 
Maliye Bakanlığı kontenjanı : 
,(1 münhale 2 aday) 
a. Belhiç Erdem 
2. Orhan Karayalçm 

Adı geçenlerin sicil dosyaları, iş'ar vukuunda takdim edilmek üzere emre amade bulundurul
makta olup, 8$2 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi hükmü uyarınca nihai seçimin ireası için 
yazımızın T. B,. M. M. Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 'havale ibuyurulımasını saygılarımız
la arz ederim. 

İSayıştay Başkan V. 
Mehmet Karabacak 

21 



SAYIŞTAY MENSUPLARI KONTENJANI ÜYE ADAYLARI 

Adı ve Soyadı Doğuîn yeri ve tarihi Mezun olduğu fakülte veya yü 

Fikret Uludamar • Bilecik 1931 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte 
Yaşar Aydm Çorum 1929 İstanlbul Yüksek Ekonomi ve Ticare 
Osman Büyükyümaz Konya 1927 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte 
Necati Narin Ayaiş 1930 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, C 

MALİYE BAKANLIĞI KONTENJANI ÜYE ADAYLARI 

Mezun olduğu Fakülte veya 
Adı ve Soyaldı Doğum yeri Ve tarihi yüksek okul 

BeMç Erdem Ayaş 1929 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
• 

Orhan Karaya!çın - Elâzığ 1930 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
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Btiıtçte Kajrmia Koanfeyonu naporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 3/167 
Karar No. : 16 

7 . 3 . 1974 

MilM Mlöclisi Ba&kıanihği3iıa 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 mcı maddesi uyarınca, ISayıştay Başkanlığında açık bulunan 
(3) üyelik için yapılan seçim sonunda, seçilenlerin isimleri ve aldiMan oy miktarı aşağıda göste
rilmiş, sıeçim tutanağı da ilişikte sunulmuştur. 

Genel 'Kurulun tasvibine arz olunur. 
'Sayıştay Kontenjanı 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 
Adana 

8. Kılıç 
Aydın 

M. §. Koç 
Çanakkale 

0. 0. Çaneri 
Elâzığ 

H. Buz 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
î. E. Kilıçoğlu 

İçel 
L. Bilgen 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
Ö. Ölçmen 
Malatya 

M. Delikaya 
Mardin 

M. A. Arıkan 
Rize 

T. Doğan 
Tabiî Üye 

8. Karaman 

S. 

^Fikret 
Yaşar 

Uludaımar : 
Aydın : 

Majlüye föonlteaıjanı 
Bethiç Erdem. : 

Yozgat 
E. Ergin 

Başkan V. 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 
Ağrı 

G. Erhan 
Bolu 

K. Demir 
Denizli 

H. Oral 
Erzurum 

E. Danışman 

Giresun 
0. Yılmaz 
İstanbul 

A. N. Ölçen 
İzmir 

C. Karagözoğlu 
Kars 

M. Şâmiloğlu 
Konya 

F. Özlen 
Malatya 

H. Gökçe 
Muş 

1. îlhan 
Sivas 

K. Kangal 
Tokat 

H. Abbas 

42 
38 

42 

Yozgat 
V. Uyar 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 
Artvin 

T. Altunkaya 
C. S. Üyesi 

S. Babüroğlu 
Edirne 

1. Ertem 
Gaziantep 

Y. Öztürkmen 

Gümüşhane 
T. Yücel 
İstanbul 

M. Tüzün 
İzmir 

A. K. Önder 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 
Kütahya 

A. M. Ablum 
Manisa 

H. Okçu 
Ordu 

B. Taranoğlu 
Tekirdağ 

T. Alpaslan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Millet Meclisi .'(IS. ISayısı : 21) 
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Yiiksete (Başikaıijlığ'a 

K/uillanıiani oy adedd 
(44) 

Sayıştay üyeleri için yapılan oylamada aşağıda isimleri yazılı adaylar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz oluur. 

Üye 
8. Babüroğlu 

'Tasnif iHeyeti 

'Üye 
S. Kılıç 

Üye 
M. Tuzun 

Fdıkret Ukıdamar 
Yaşar Aydın 
Osman Böiylikyı'lmaz 
Necati Narin 
B'e/hiç Erdem 
Orhan Karayalçın 

42 
38 
6 
2 

42 
2 

»•<« 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 21) 



Dönem : 4 0 0 
Toplantı : l M İ L L E T M E C L İ S İ S Sayısı : JLJL 

Açık bulunan Sayıştay Birinci Başkanlığına 832 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi gereğince seçim yapılması hakkında Sayıştay Baş

kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (3 /142) 

T. G. 
Sayıştay 19 . 1 . 1973 

Sayı : 700542/7443 

(MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK MAKAMINA 

Asilinin emekliye ayrılması haseMyîe 8 . 1 . 1973 tarilhdnden beri açık bulunan Sayıştay Birin
ci Başkanlığı vekâleten tedvir edilmektedir. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 4 ncü maddesinin I ve II nic fıkralarında yazılı nitelikleri ta
şıyan istekliler araısıınidan, yine aynı kaaranıuın ö uca maıdldesi uyarınca, Birinci Başkan. seçiminin 
yapılmasına müsaade buyurulmasını, derin saygılarırrıla arz ederim. 

Sayıştay Başkan V. 
Birindi Daire Başkanı 
Kemalettin Tolluoğlu 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 2 . 1973 

No. : 331 

Sayıştay Başkanlığına 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 4 ncü maddesinin I ve II nci fıkralarında yazılı nitelikleri taşı
yan istekliler arasında, yine aynı kanunun 5 nci maddesi uyarınoa yapilaeaJk olan Birinci Başkan 
seçimine katılacak olan aşağıda adı, soyadı ve görevi yazılı şahısların, komisyonumuzca sicil özet
lerinin tetkikine lüzum hâsıl 'olduğundan, iade edilmek üzere sicil özetlerinin gönderilmesini 
rica ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonıguldak Milletvekili 

K. Nedimoğlu 

1. Kemalettin Tolluoğlu : Sayıştay Birinci Daire Başkanvekili 
2. Vasfi îlter : Sayıştay Beşinci Daire Başkanı 
3. Mehmet Karabacak : Sayıştay İkinci Daire Başkanı 
4. Azmi Seyhan ö Sayıştay Yedinci Daire Balkanı 
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T. C. 
Sayıştay 21 . 2 . 1973 

Zat İşleri Md. 
Sayı: 703951/8441 

MiMlet Meöliöli Bütçe Kaırma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 19 .2 .1973 ıgün ve 331 sayılı yazı. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 4 ncü maddesinin I ve II nci fıkralarında yazılı nitelikleri taşı
yan isteikliler arasımda, yine aynı Ikanunun 5 nci maddesi uyarınca Birinci Başkan seçimine katıla
cak olan aşağıda isimleri yazılı 1. 2. 5. 7 nci Daire Başkanlarının sicil özetleri birlikte gönderilmişir. 

TetlkiJk ediillip işli Ibittiğinde sıileil azetleırinin iadesini arz ve rica ederim. 

ISayıştay Başjkanı [A. 
iöenjel Sekreter 
Servet Koksal 

1. Kemalettin Ttolluoğlu 

2. Mehmet Karalbacak 
3. Vasfi Üter 
4. Azmi Seyhan 

1. Daire Başkanı 
ban V.) 

2. Daire Başkanı 
5. Daire Başkanı 
7. Daire Başkanı 

(Birinci Baş-

Millet 'Meclisi (;S. Sayısı : 22) 



SAYIŞTAY BİRİNCİ BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 
ADAYLAEI 

Doğum 
Adı, soyadı tarihi Doğum yeri Tahsili 

1. Nail Çelenoğlu (*)• 1926 İstanbul - Beyoğlu Siyasal Bilgiler Okulu Vergiler Te 
2. Muzaffer Egesoy 1332 Edirne Siyasal Bilgiler Okulu Maliye Bak 
3. Vasfi İlter 1330 İstanbul - Üsküdar Siyasal Bilgiler Okulu Sayıştay B 
4. Mehmet Karabacak 1328 Sürmene Siyasal Bilgiler Fakültesi Sayıştay İk 
5. Azmi Seyhan (**) 1328 Kayseri - Pınarbaşı Siyasal Bilgiler Fakültesi Sayıştay Y 
6. Kemal Tolluoğlu (***) 1329 Ankara Ankara Hukuk Fakültesi Sayıştay B 
7. Feyyaz Yalçmkaya 1339 Yozgat - Akdağmadeni Siyasal Bilgiler Okulu Millî Emlâ 

(*) 14 . 2 . 1973 tarihinde adaylıktan çekilmiştir. 
(**): 5 . 3 . 1973 tarihinde vefat etmiştir. 

(***)• 4 . 6 . 1973 tarihinde vefat etmiştir. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Mület Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 3/142 
Karar No. : 15 

7.3. 1974 

iMüüet Meclisi Başkanlığına 

Açık bulunan Sayıştay Birimci Başkanlığı iç/in 832 sayılı Kanunun 5 nci ımaddesd uyarınca ya
pılan seçim »onunda aşağıda isitaı ve aldığı oy miktan yazılı aday seçilmiştir. 

Seçim tutanağı da ilişikte sunulmuştur. 
Genel Kurulun tasvibine arz olunur. 

Mehmet Karabacak 26 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 
Adana 
8. Kılıç 
Aydın 

M..Ş. Koç 
Çanakkale 

0. 0. Çaneri 
Elâzığ 
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1. E. Kilıçoğlu 
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L. Bilgen 
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Y. Ergenekon 
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K. Okyay 
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M. A. Ankan 
Rize 

T. Doğan 
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C. Erhan 
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İzmir 

C. Karagözoğlu 
Kars 

M. Şâmiloğlu 
Konya 

F. özlen 
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H. Gökçe 
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t. İlhan 
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H. Abbas 
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A. A. Koksal 
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T. Altunkaya 
C. S. Üyesi 
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Edirne 

1. Ertem 
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Y. Öztürkmen 

Gümüşhane 
T. Yücel 
İstanbul 

M. Tüzün 
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A. K. önder 
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H. Nakiboğlu 
Kütahya 

A. M. Ablum 
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Trabzon 
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Yüksek Başkanlığa 

Kullanılan oy .adedi 
(39) 

(Sayıştay Birinci Başjkanı içita yapılan oylamada aşağıda isimiieırd yazılı adaylar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
8. Bdbüroğlu 

TASNİF HEYETİ 

Üye 
8. Kılıç 

Üye • 
M. Tüzün 

Mehmet Karabacak 
Feyyaz Yıaleınkaya 
Vasfi Üter 
Muzaffer Egesoy 
Boş oy 

26 
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1 
2 
1 
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Dönem : 4 0 0 
Toplantı . ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z ü 

Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda açık bulunan 4 daire Baş
kanlığı için seçilen 8 adayın 832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
gereğince seçimin yapılması hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (3 /141) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 18 . 10 . 1972 
Sayı : 693790/4437 

Millet Meclisi 'Başkanlığı Makanumaı 

832 sayılı Sayıştay Kanununun '6 neı maddesi hükmü gereğince, açık bulunan (4) Daire Baş
kanlığı için (iki katı hesabiyle) Sayıştay Genel Kurulu tarafından 18 Ekim 1972 tarihinde (8) 
aday seçilmiştir. 

Adayların, adlarını, soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, mezun oldukları fakülte veya yük
sek okulları, memuriyet unvanlarını gösteren iki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Daire Başkanı adaylığına seçilenlerin ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir. 

1. — A. Mithat Testereei 
2. — Orhan iSaltcan 
3. — Mehmet Çınarlı 
4. — M. Kemal Urkom 
5. —• îhsan Tanyıldız 
6. — Ali Onhon 
7. — Veli Uyar 
8. — Osman Celbi 

Adı geçenlerin sicil dosyaları, iş'ar vukuunda takdim edilmek üzere emre amade bulundurul
makta olup, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 inci maddesi hükmü gereğince nihaî seçimin iterası 
için yazımızın T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına havale buyurulmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
Rıza Turgay 



DAİRE BAŞKANI ADAYLARI 

Adı ve soyadı 

A. Mithat Testereci 
Orhan Saltcan 
Mehmet Çınarlı 
M. Kemal Urkom 
İhsan Tanyıldız 
Ali Orhon 
Veli Uyar 
Osman Cebi 

Doğum yeri ve tarihi 

İstanbul - 14 .11.1341 
İstanbul -1339 -1336 
Ermenek-17 Temmuz 1341 
Balıkesir - 1336 - 1 Eylül 1338 
Çankırı - 15 Temmuz 1926 
Hopa - 1332 
Sorgun -; 1335 
Ordu - 1334 

Mezun olduğu fakülte veya yüksek okul 

_ . 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Okulu 
Siyasal Bilgiler Okulu 
Ankara Üniversitesi Hukuk 'Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Okulu 
Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Aka 
Siyasal Bilgiler Okulu 
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T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 747805/4189 

9 . 2 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığı Makamına 

8'3i2 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi hükmü ıgereğince, açık bulunan (4) daire baş
kanlığı için Sayıştay G-eııel Kurulu tarafından 13 Ekim 1972 tarihinde (8) aday seçilmiş ve key
fiyet 18 Ekim 1972 tarih ve 693791/4438 sayılı yazımızla makamlarına arz edilmişti. 

Sözü edilen zevattan Veli Uyar'm adaylıktan affını istemesi üzerine yapılan seçim sonucunda, 
bu daire başkanı adaylığına, ad ve soyadı, doğum yer ve tarihi, mezun olduğu fakülte ve memuri
yet unvanı ilişik iki adet çizelgede yazılı bulunan Necmettin Narlıoğlu seçilmiştir. 

Adı geçenin sicil dosyası, iş'ar vukuunda takdim edilmek üzere emre amade bulundurulmakta 
olup, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi hükmü gereğince nihaî seçimin icrası için yazı
mızın T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına havale buyurulmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Sayıştay Başkan V. 
Mehmet Karabacak 

Adı ve soyadı 
Doğum yeri ve 

tarihi 

DAİRE BAŞKANI ADAYI 

Mezun olduğu fakülte 
Halen bulunduğu 
memuriyet unvanı 

Necmettin Narlıoğlu Beypazarı - 1921 Ankara Üniversitesi Sayıştay Üyesi 
Hukuk Fakültesi 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/141 
Karar No. : 14 

7 . 3 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, Sayıştay Başkanlığında açık bulunan 
(4) Daire Başkanlığı için yapılan seçim sonunda, seçilenlerin isimleri ve aldıkları oy miktarı aşa
ğıda gösterilmiş, seçim tutanağı da ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunur. 
ihsan Tanyüdız : 38 
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Sivas 

A. Durahoğlu 
Adana 

S. Kılıç 
Aydın 
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Cebi 
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Balkan V. 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 
Ağrı 

C. Erhan 
Bolu 

K. Demir 
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Çanakkale 
0. 0. Çaneri 

Elâzığ 
H. Buz 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

/. E. Kthçoğlu 
İçel 

L. Bilgen 
İzmir 

Y. Ergenekon 
Kars 

K. Okyay 
Konya 

Ö. Ölçmen 
Malatya 

M. Delikaya 
Mardin 

M. A. Ankan • 
Rize 

T. Doğan 
Tabiî Üye 

S. Karaman 

s 

Yozgat 
8. E. Ergin 

Denizli 
H. Oral 
Erzurum 

R. Danışman 

Giresun 
0. Yılmaz 
İstanbul 

A. N. Ölçen 
İzmir 

C. Karagözoğht 
Kars 

M. Şâmiloğlu 
Konya 

F. özlen 
Malatya 

H. Gökçe 
Muş 

t. tlhan 
Sivas 

K. Kangal 
Takat 

H. Abbas 
Yozgat 
V. Uyar 

Edirne 
t. Ertem 
Gaziantep 

Y. Öztürkmen 

Gümüşhane 
T. Yücel 
İstanbul 

M. Tüzün 
İzmir 

A. K. Önder 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 
Kütahya 

A. M. Ablum 
Manisa 

H. Okçu 
Ordu 

B. Taranoğlu 
Tekirdağ 

Y. Alpaslan 
Trabzon 

. A. Ş. Ağanoğlu 

Sayıştay Daire Başkanı için 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 

yapılan oylamada aşağıda 

Kullanılan oy adedi 
(44) 

isimleri yazılı adaylar hizalarında 

TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
Salâhaddin Babüroğlu Selâhattin Kılıç 

İhsan Tanyıldız 
Osman Cebi 
Orhan Saltcan 
Ali Orfhon 
Mehmet Çınarlı 
Mithat Testereci 
Kemal Urkom 
Necmettin Narlıoğlu : 

38 
r 35 

35 
32 
13 
9 
9 
5 

Üye 
Metin Tüzün 
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