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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucumda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığımdan; Birleşime ara 
verilişe de çoğunluk olacağı muhtemel görütaediğin-
den : 

16 Mart 1976 salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime 15.30'da son verildi. 

Başkan Düvatn Üyesi 
Başkanvekidi Bursa 

Reisim Hancıoğlu Halil Karaatlı 
(Divan Üyesi 

Ağrı 
Cemil Erhan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

. 15 . 3 * 1976 Pazartesi 

• Tasarı 
1. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu

nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarı
sı (1/424) (İçişleri Komisyonuna) 

Teklifler 
2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 2 arka

daşının, Sivil veya Askerî Devlet görevlerinden ay
rılanların evvelce çalıştıkları dairelerle ilgili alım-
satımlarda komisyonculuk ve aracılık yapamamaları 
hakkında Kanun teklifi (2/556) (Anayasa, Adalet, 
Millî Savunma, ve içişleri komisyonlarına) 

3. — Konya Milletvefcli Şener Battal'ın, 8.7.1971 
gün ve 1425 ısayılıı Kanunun ek 6 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirtmesine ilişkin Kanun teklifi 
(2/557) (Plan Komisyonuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 100 ncü maddesinin sonuna bir fıkra ek
lenmesi hakkında Kanun teklifi (2/558) (Plan Ko
misyonuna) 

Tasarı 
1. — 16.8.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek

öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun bazı 
maddelerinin kaldırılmasına ve yerlerine yeni hüküm
ler konulmasına, bazı maddelerinin değiştirilmesine 
veya kaldırılmasına ve bu Kanuna bir madde eklen-

5. — Van Milletvekili Muislih Göremtaş'ın, 357 
sayılı Askerî Hâkimler Kanununa bir ek madde ile 
bir -geçici madde ilaıvesi hakkında Kanun tekl'M 
(2/559) (Millî Savunma ve Adalet Komisyonlarına) 

6. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmıez'ıin, 193 
saydı Gelir vergisi Yasasının 202 sayılı Yasa Ee de
ğişik 18 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilme
si hakkında Yasa teklifi (2/560) (Plan Komisyonu
na) 

7. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir ek 
madde eklenmesi hakkında Kanun tekili (2/561) 
(Plan Komisyonuna) 

C. Senatosundan dönen iş 
8. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 

için sarfiyat icrası ve bu bakanlıkça kullanılan gay -
rti menkullerden lüzumu kalmayanların satılmasına 
salâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü mad 
idesinin değişitkilımesinje ilişkin Kanun tasarısı (1/265) 
Plan Komisyonuna) 

meşine dair kanun tasarısı (1/425) (Millî Eğitim ve 
Plan komisyonlarına) 

Tezkereler 

2. — Muğla Milletvekili Ünat Demir'in Yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 

16.3.1976 Sah 
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tezkeresi (3/582) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyona) 

3. — izmir Milletvekili Orhan Demir Sorguç'un 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/583) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 
4. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 

Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senato
su : 1/392) (M. Meclisi S. Sayısı : 220 ve 220'ye 1 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
4.7.1975, 16 . 3 .1976) (GÜNDEME) 

5. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi Uyarın
ca gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1976) (GÜNDEME) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 
arkadaşının, Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (2/511) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tari
hi : 16.3.1976) (GÜNDEME) 

Sözlü soru 
7. — IMa Milletvekili Celal Paydaş'ın, Teşvik 

belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

Yazılı sorular 
8. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, me

mur emekli ikramiyesinin otuz maaşa çıkarılmasıyle 
ilgili yasa teklifine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
Önergesi. (7/1114) 

9. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kırklareli iline bağlı bazı kazaların karayollarına iliş
kin Bayındırlık Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1115) 

10. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun yapı
mı kararlaştırılan Tarsus ilçesi kapalı spor salonu-
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I na ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
Önergesi. (7/1116) 

11. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tar
sus - Malaz Bölgesi toprak sahiplerinin D.S.t. dre-

I naj ve sulama projesinin dışında bırakılmasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı so
ru Önergesi. (7/1117) 

12. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Türk 
H^va Yolları Kompüter projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1118) 

I 13. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tar
sus ilçesinin Lise binasına ilişkin Millî Eğitim Baka-

I nından yazılı soru önergesi. (7/1119) 
114. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Mer

sin'de portakal ihraç eden bir firmaya ilişkin Tica
ret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1120) 

15. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Silif
ke'nin Akdere köyünde düzenlenen yasa dışı bir top-

I Iantıya ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1121) 

16. — Istanlbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Su 
Ürünleri Kanunu uyarınca savcılıkça haklarında so-. 
ruşturma açılan sınaî kuruluşlara ilişkin Gıda - Ta-

{ rım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/1122) 

17. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, yol
suzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1123) 

18. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir ve ilçeleri arasındaki karayollarının asfaltlan
masına ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1124) 

19. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, Başkanlık Müsteşarı ile Muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve Ta
nıtma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1125) 

20. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Bur
sa şehir içi devlet yolu (Mudanya - inegöl geçişi) 
projesinde belirtilen güzergâhın değiştirilmesine iliş-
!kin Bayındırlık ve Sanayi ve Teknoloji bakanlarından 
yazılı soru önergesi. (7/1126) 

21. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, İçel 
ilinin şehirlerarası telefon konuşmalarındaki güçlük
lere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önerge-

I si. (7/1127) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 
DİVAN ÜYELERİ : Hasan Tosyalı (Kastamonu), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

iBAŞKAN — Millet Meclisinin 76 ncı Bârieşiknlini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoiklama yapıla-
calktır, ışıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

Yoklama islemii devam etmektedir, yeni gelen sa-

1. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, ya
kında açılacak Doğu ekici tütün piyasası konusunda 
gündem dışı konuşması,: 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebinde bulunan 
sayın üyelerden 3 kişiye söz vereceğim. 

Türkiye'de traktör sanayiinin kurulması ve çiftçi
nin traktör ihtöyacı konusunda Sivas Milletvekili sa
yın Ekrem Kangal, gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Kangal?.. Yak. 
«Yakında açılacak Doğu Ekici Tütün Piyasası» 

hakkında Siirt Milletvekili sayın Abdülkerim Zilan 
gündem dışı söz istemiş bulunmaktadır. 

Sayım Zülan, buyurun efendim.: 

ABDÜLKERİM ZİLAN (Siirt) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Doğu Bölgesi Efcioi tütün piyasasının en geç 
mart ayı başında açılması beklenmekteydi. Güm
rük ve Tekel Bakanlığının imhali yüzünden, piya
sanın şimdiye kadar açılmaması, para sıkıntısı çeken 
pek çok üreticinin, tütünlerini ucuz bir fiyatla aracı
lara satmalarına sebebiyet vermiştir. Bunun için, kam
panyanın bir an önce açılıp, tütün alımına başlan
ması, üretiicilıerinkı haklarının korunması bakımından 
zaruret haline gelmiştir. 

ıDeğerli mliletveklleıii, Doğu - Batı arasındaki 
dengesizliğin ve Doğu'da yaşayan vatandaşlarımıza 
yapılan farklı ve haksız işlemi/erin bir örneğini de 
tütün piyasalarında görmekteyiz. Doğu ekici tütün 
piyasaisınm süratle ve emniyetle işlemesi için, Tekel 
tarafından biç tedbir ahnmamakitadır. Örneğin, 1975 
Ege ekici tütün piyasası 82 alım merkezinde yapı-

yın üyelerin yoklamayla istlirakHerJni rica ederim. 
(Yoiklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

mış ve Tekel, destekleme alımlarım 150 eksperle uy
gulamıştır. Bu yüzden, alım ve tesellüm işlemleri bir 
itki gün üçünde bitirilmiştir. Doğu hariç, diiğer böl
gelerde alım, tesellüm ve ödemeler en hızlı şekilde 
yapilmakltadıır. Ege'de piyasa 2 günde kapandığı hal
de, Doğu'da tüttün alım işlemi 3 -4 ay devam etmiş
tir. 

Aracılarla yüz göz olmuş bazı bürokratların 
hışmına uğrayan fakir tütün ekicisi, aylarca otel kö
şelerinde sürünüp masrafa girmektense, tütününü 
daha tarladayken yok pahasına aracılara satmak zo
runda bırakılmaktadır. Ulaşım ve nakliye imkânları 
çok müsait bazı yerlerde tütün alim noktalarının 
açılması için yapılan müracaatlar neticesiz kalmak
ta, bu bölgeye yeteri kadar eksper gönderilmemek
tedir. 

Daha önce sıorularıma tatmün edlici cevap verme
yen yetkililere Yüce Meclis huzurunda tekrar soru
yorum: Tütün alım işlemi Ege ile Doğu bölgesi ara
sında niçin farklı uygulamaya tabi tutulmaktadır? 
Tütün piyasası Ege'de 2 günde kapandığı halde, Do
ğu'da neden aylarca sürmektedir?. Tütün alım mer
kezleri ve eksper açısından, doğulu vatandaşlara ni
çin üvey evlât muamelesi reva görülmektedir? 

Değerli arkadaşlarım, piyasa açılmadan önce Te
kelce alınması gereken tedbirleri yine ilgililere du
yurmakta yarar görüyorum. 

1. — Ekidiye bıkkınlık getiren tütün alım ve avans 
verme işlemi süratle yapılmalı, ekibinin uzun süre 
Tekel kapısında ıstırap çekm'esi önlenmelıiidir. Bu
nun için de, daha fazla eksper bu bölgeye gönderil-
mellidir, 

İV* — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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2. — .Fakir tütün ekicisine ilgi göstermeyip, onu 
azarlayan, avans vermede ve tütün alımında birkaç 
aracıya kolaylık sağlamak suretiyle karaborsacılığı 
tahrik eden bazı memurların sıkı bîr şekilde denet
lenmesi, uyarılması, bu uyarılara uymayanların ağır 
müeyyidelere çarptırılması gerekir. 

3. — Ekicinin ekonomik yönden desteklenmesi 
için avans miktarı artırılmalıdır. 

4. — Yüzlerce ekici yerine imza atan aracıya 
ödeme yapılmamalı, her cüzdan sahibinj bizza. 
gelip imza atma şartı aranmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Zilan, bir dakikanız var efen-
dim< • 

ABDÜLKERÎM ZlLAN (Devamla) — 'leşekkü; 
ederim sayın Başkan. 

5; — Sason ve Kozluk gibi bazı ilçe'eıimizde 
açılan tütün işleme evlerinde daha çok tütün işleme
lidir 

rt.ı — Ekonomik bakımdan kötü koşullar altında 
bulunan tütüncülerin, alın terinin karşılığını almaları 
için, piyasanın diğer bölgeleıin fiyatından daha aşa
ğı bir başfiyatla açılmaması gerekir. 

7, — Muş tütünüyle aynı kalitede bulunan Sa
son tütününe gerçek değerinin verilmesi gerekmekte
dir 

8. — Tekel idaresinin tütün ekimini teşvik et
mesi yolunda bir politika izlemesi şart olduğuna gö
re, 3'illarca deneme emri bekleyen Şirvan ilçemiz 
gibi bazı yörelere bir an önce deneme emri verilme
lidir, 

Kısacası, başta Gümrük ve Tekel Bakanı olmak 
üzere, bütün ilgilileri, Doğu'nun fakir tütün ekicile
rinin bu haklı davalarına süratle çözüm getirmeye 
davet ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. şifaların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Zilân. 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlının, anason 
üreticisinin 1976 yılında alım politikasına ilişkin 
endişeleri konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı, anason üreticisinin 
1976 yılında alım politikasına ilişkin endişelerinin dile 
getirilmesi hususunda söz istemişsiniz, buyurun efen
dim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; seçim bölgemde yaptığım kısa bir gezi 
süresince tespit ettiğim ve halen de gerek mektupla 
ve gerekse telgrafla iletilen bir konuyu dile getirmek 
istiyorum. 

Yurttaşlar Gümrük ve Tekel Bakanlığınca bölge
de yapılan şu duyuruyla karşılanmışlardır: «1975 yı
lında Tekel İdaresine anason satmayan üreticinin ana
sonu alınmayacaktır. 1975 yılında anason satanların, 
sattığı miktarının ancak % 25'i bu yıl alınacaktır.» 

Değerli milletvekilleri, anason üretimi, Burdur 
ili mihver olmak üzere, civar illerin bazı ilçelerinde 
yapılmaktadır. Bu karakteri itibariyle, bir bölge ürü
nüdür; bölge üreticisinin önemli gelir kaynağıdır. 

Devletin bir anason politikası yoktur. Üretimde 
anarşi vardır. Ekimin yapılması, ürünün elde edil

mesi, hiç bir sanayi ürününde görülmeyen bir ilkel
likle sürdürülmektedir. Bu ürünün anayurdu ülke
mizdir. Buna rağmen, hangi iklim koşullarında 
ekilir, hangi tür, hangi gübre ve ilâç gibi, bitkiye ait 
bilimsel veriler devlet kurumlarında yoktur. Tohu
munu bizden taşımış ülkeler dünya pazarlarına ege
men olmaktadır. «Devletin sahipsiz kaldığı tek ürün 
anasonduc» demek mümkün. Üstelik, 1974 yılına 
dek, fiyat politikasıyle de, üretici tüccarın sömürü
süne bırakılmıştır. Demirel Hükümeti, 1975 yılında 
Ecevit Hükümetince uygulanan yüksek taban fiyatı 
oranınca artırmamakla beraber, bu uygulamayı kı
sa sürede askıya alamamıştır. 

. Değerli milletvekilleri, bu iki yıllık uygulama so
nucu, salt, fiyat politikası üretimi kamçılamış, yeni 
ekim alanları açılmış ve mevcut alanlar genişletilmiş
tir. Bu ise, anason konusunda bir politika tespit et
mekten ısrarla kaçınan Tekel İdaresini güç duruma 
sokabilmektedir. Hatta, salt fiyat, üretim anarşisini 
kamçılamaktadır, kaynak israfına ve büyük stoklara 
yol açabilmektedir. 

İşte bu durum, Demirel Hükümetinin yapısıyle 
uyuşunca, salt polis tedbirleri ve yasaklarla çözüm
lenme yolu karşısımıza çıkmaktadır. Bunun çözümü 
«Üreticinin anasonunu almayacağım» diye, hem de 
tarlaya ekim yapıldıktan sonra ilân etmek değildir. 
Bunun yolu, «Bir önceki yıl anason satanların tes
lim ettiği miktarların % 25 malını alacağım» diye, 
tüccara göz kırpmak ve üreticiyi tüccara teslim et
mek değildir. 

Değerli milletvekilleri, 1975 yılında, alımların, 
üretici kadar, tüccar eliyle de yapıldığını bizzat gör
dük. Alımda yaratılan güçlükler nedeniyle malını tüc
cara teslim eden üretici, bu yıl zorla malını tüccara 
satması sağlanmaktadır. Doğal ki, tüccar, fiyatı tayin 
edecektir. Üstelik, üretimin bol olduğu ve Tekelin, 
üreimin 3/4'ünü şimdiden almayacağını ilân etmiş 
olduğu bir piyasada köylü perişan edilecektir. 
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Anason, Burdur halkının temel gelir kaynağıdır. 
Sanayileşmeden, önemli kamu hizmetlerinden yoksun 
bırakılan Burdur'un, bu kez, en önemli geçim kay
nağı elinden alınmak istenmektedir. Bu uygulama ya
pılırsa, yoksul Burdur köylüleri âdeta cezalandırılmış 
olacaklardır. 

Bunun çözümü vardır: Anasonun yurt kalkınma
sında önemli bir potansiyeli vardır. Üretimin planla
masını yapmak, yeni pazar ve satış yöntemleri geliş
tirmek ve ürünün en elverişli sahalarda yetiştirilme
sini sağlamak, üreticinin örgütlendirilmesi, üretim 
tekniğinin geliştirilmesi, süratli ve kusursuz alım gibi 
bir dizi politikanın uygulanması için bir yasa teklfi 
sunmuştuk. Sayın Bakan, olumsuz birtakım unsur
ların tedbirlerini onaylamak yerine, soruna daha kök
lü çözümler bulunmasını önersin dileriz. 

Sayın Bakanın, yurttaşları büyük ölçüde kuşku ve 
telâşa sokan bu davranışı kaldırmasını diler ve bunu 
kamuoyuna açıkça duyurmasını beklerim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Sanlı. 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Et-Ba-
lık Kurumu tarafından besicilere verilmekte olan 
krediler hakkında gündem dışı konuşması ve Gıda-
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Araslı, Et * Balık Ku
rumu tarafından besicilere verilmekte olan krediler 
hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun sayın Araslı. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli milletvekilleri arkadaşlarım; 

Geniş köylü kesiminin aleyhfine, özellikle hay
van üretici köylünün çok aleyhine olan, ama sayın 
Demirel Hükümetinin politikasiyle tam uyum halin
de olan, hayvan destekleme alımlarında kullanılan 
besici kredilerine ilişkin, yanlış, sakat politika üze
rinde, beş dakikalık kısa süre içerisinde de olsa, gö
rüşlerimi ifade etmekte yarar buldum. 

Bu konuşma fırsatını bana verdiği için sayın Baş
kana teşekkür etmekle sözlerime başlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız, ilk 
kez sayın Ecevit Hükümeti sırasında, Türkiye'nin te
mel sorunlarının başında bulunan hayvancılık konu
su üzerinde ciddî biçimde durulmuş ve ilk kez, Tür
kiye'de hayvan taban fiyatları belli, hayvan taban 
fiyatları besicilerin yanında, besicilerin çıkarları gö-
zetilerek tespit edilmiştin 

Demirel Hükümeti de, başlanmış olan bu poli
tikayı, sözde, «devam ettiriyorum» görünümü altında, 
hatırlayacaksınız, bu yılın başında bir kez daha hay
van fiyatlarını tespit etti. Bu fiyatların, aslında, bu
günkü hayat pahalılığı karşısında, hayvan besleyen 
kişilerin ve geniş köylü kesiminin, sarf ettiğini geri 
alamadığı bir dönemde, gerçekten düşük, gerçekten, 
köylünün, verdiğini alamayacak nokta da olduğunu 
ifadeyle Yüce Meclise bir Meclis Araştırması öner
gesi vermiş idik. 

Şimdi, ben, bu kısa konuşmamda bir başka soru
nu, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, Demirel 
Hükümetinin gerçek politikasiyle uyum halinde olan, 
köylünün sömürülmesine dönük üç beş tane- çıkarcı
nın, üç beş tane tefecinin, köylünün kanını, iliğini 
emen, sömüren tefecinin yanında olan bir politikasını 
burada, huzurlarınızda eleştirmek istiyorum. 

Merkez Bankası kaynaklarından, öyle zannedi
yorum ki, biraz da dış kaynaklardan da yararlanıl
mak suretiyle, 1,5 milyar liraya yakın bir fon ayrıl
dığı ifade ediliyor. Bu, besici köylülere, hayvan bes
leyen çiftçiye kredi olarak tevzi edilecek. 10 bin li
radan başlamak üzere 200 bin liraya kadar açılacak 
olan bu kredide temel dayanak olarak köylüden is
tenen şu: Bu krediye talip olan köylü, yani besici 
çiftçi, ilkin, bankadan talep ettiği miktarda bir temi
nat mektubu getirecek. Yani, 200 bin lira krediye ih
tiyacı varsa, 200 bin liralık teminat mektubu getire
cek ve ondan sonra bu kredilerden yararlanmak ola
nağını bulacak. 

Şimdi, huzurunuzda, başta sayın Süleyman De
mirel olmak üzere, onunla aynı politikayı yürütme 
sevdası içerisinde olan, O'nun ilgili bakanına şu 
soruyu tevcih ediyorum: Türkiye'de kaç kişi 200 biı 
liralık krediyi alabilmek için 200 bin liralık banka 
mektubunu bankalardan alabilecek güçte ve yete
nektedir?. Öyle zannediyorum ki, Sayın Süleyman 
Demirel Hükümeti (adına Cephe Hükümetini taktı
ğımız Sayın Süleyman Demirel Hükümeti) aslında 
yoksul, aslında gerçek manada krediye muhtaç olan 
köylüyü değil; ama kendisine taban olan, kendisi 
adına Türkiye'de köyde - kentte, bucakta tezviral: 
oluşturan, sağ politikayı, kapitalist politikayı Türki
ye'nin başına çöreklendirmek isteyen bir belli azınlı-

. ğa, bir avuç azınlığa hizmet etmenin bu yollarda fır
satım bulmuştur. 

Biz isterdik ki, gerçek manada halka dönük bir 
politikada, bundan evvelki uygulamalarda olduğu 
gibi, müteselsil kefalet usulü getirilsin ve köylü, ger-
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çek manada, açıldığı söylenen bu krediden istifade 
etsin.. 

Bu politika ile, gerçek besicilerin değil, tıpkı mo
bilya olayında olduğu gibi, tıpkı ihracatta - ithalâtta 
olduğu gibi, tıpkı teşvik tedbirlerinde olduğu gibi, 
hayalî birtakım besicilerin himaye edileceği açıktır 
değerli arkadaşlarım. Demirel Hükümetinin bu po
litikası ile on binler değil, bir elin parmaklarıyle 
sayılabilecek kadar az bir kesimin himaye edilece
ği açıktır değerli milletvekilleri ve öyle zannediyo
rum ki, yarınlarda bu kredilere ilişkin listeler geldi
ği zaman, burada, köylüden yana; burada, gerçek 
manada müstahsilden, gerçek manada hayvan üre
ticisinden yana olan bizler haklı çıkacağız ve bu kre
dilerin tevzi listeleri sayın Süleyman Demirel Hü
kümetinin günah hanesinde, Sayın Süleyman De
mirel Hükümetinin halka ihanet ettiğinin belgesi 
olarak tescil edilecektir. (C H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Konuşmamı bitirmeden evvel, bu kredilerden ya
rarlanacak ölanlaıın, birkaç cümle ile de olsa, nite
liklerini ortaya koymak istiyorum. Bu kredilerden, 
'bilesiniz ki, köyde - kentte, Kars'ın bilmem hangi 
köyünde hayatını hayvan besiciliğine bağlamış olan, 
çoluğu ile, çocuğu ile hayatını risk etmiş olan in
sanlar değil, bu kredilerden, banka kasalarına çörek
lenen, bankaların kredi musluklarını gırtlaklarına 
kadar boşaltan, emen bir belli azınlık yararlanacak
tır, 

Bunu Yüce Meclisin huzurunda, daha henüz tah
ribatı geniş biçimde ortaya çıkmayan bu konuyu 
Yüce Meclisin huzurunda kişisel olarak eleştirmiş 
bulunuyorum. 

Tekrar, Sayın Başkana, bana söz verdiği için te
şekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum cevap vermek için. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Hayvancılıkla ilgili olarak, Bakanlığımıza bağlı 
Et ve Balık Kurumunun uygulamaya başladığı bir 
kredi dolayısryle biraz önce söz almış bulunan de
ğerli arkadaşımın burada ortaya koyduğu hususlarla 
ilgili olarak Yüce Meclise malumat arz etmek ve b'a-
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' zı noktalan açıklığa kavuşturmak için söz almış bu
lunuyorum; 

Türkiye'de, genel olarak konuşulursa, tarım ke
siminde, üreticilerle pazar arasındaki İlişkilerde dai
ma aracılar olagelmiştir. Aracı müessesesi genel ola
rak finansman noktasında işe girmekte ve finans
manın yetersiz olduğu noktalarda aracılar, üretici
lerle pazar arasında kendilerine göre bir sistem için
de, bir taraftan üreticinin emeğine müdahale ederek, 
diğer taraftan da pazardaki fiyat teşekkülünü etkile-

. yerek vazife görmektedirler. 

Hükümetimizin politikası olarak, üreticinin eme
ğinin korunması için hayvancılık kesiminde birtakım 
temel ve uzun vadeli tedbirler alınmıştır. Bunlardan 
birisi, hayvan ürünlerinde taban fiyat uygulamasıdır. 
Takriben iki sene önce çıkarmış olduğumuz bu ka
rarname ve özellikle bu sene başında çıkarılmış olan 
diğer kararname ile, hayvancılıkla iştigal eden bü
yük çiftçi kitlesine belli fiyat garantilerinin veril
mesi ve buna ilâveten de, özellikle hayvanların be
siye alınması suretiyle daha iyi bir hayvancılık yapı
sının geliştirilmesi temin edilmiştir. 

Bu cümleden olarak, bundan iki sene evvel yine 
aynı arkadaşlarımın kürsülerden yapmış oldukları, 
«Kombinaların önünde tahaccüm vardır, hayvanlar 
yok pahasına satılıyor» şikâyetleri de, uygulanan bu 
taban fiyat politikasının ve iklim şartlarının olumlu 
neticeleri ile ortadan kaldırılmıştır. 

Bu sene, bu politikaların neticesi olarak, çok sü
re ile, kombinalrın önünde satın alınacak hayvan da
hi bulunmadığı görülmüştür ki, bunun nedeni, uy
gulanan taban fiyat politikasının, hayvanları daha 
iyi şartlarda kombinaya teslim suretiyle bir taraftan 
üreticinin, diğer tarafdan da millî ekonominin yara
rına bir sistemin geliştirilmesidir. 

Konuşan muhterem arkadaşımın değindiği nok
taya gelince: Sadece taban fiyat uygulaması ile me
selenin halledilmesinin mümkün olamadığı ortada
dır. 

Yine, Hükümet Programımızda açıkça ifadesini 
bulan, önden bağlantı yapılması, avans ve kredi ve
rilmesi gibi maddelerin tatbikatına da bu sene ilk 
defa olarak geçilmiş bulunmaktadır. Sağlanan sistem 
şudur: Merkez Bankası reeskontabl kredilerinden Et 
Balık Kurumuna 1 350 000 000 liralık kredi imkânı 
sağlanmıştır. Bu kredinin muhatabı, muhakkak ki, 
üreticidir. Ancak, kararnamenin 15 Ocakta çıkabil
mesi ve meselenin süratle uygulamaya konulması 
muvacehesinde, kredi uygulamasında, geçmiş yılla-
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rın acı tecrübelerinin de ışığı altında, Devletin verdi
ği kredilerin belli lenimatlara bağlanması zarureti 
ortaya çıkmıştır. Yüce huzurunuzda üzüntü ile ifade 
edeyim ki, sağlam teminatlara bağlanmayan devlet 
kredilerinin çoğu bugün kabili tahsil olmayan bir 
şekilde ortadadır. Sağlam teminatlar mevzuunda, ta
biî ki, sadece banka teminatı tek yol değildir. Bu
nun yanında, üretici kitlesinin çeşitli şekillerde or
ganize edilmesi ve bunlara güçlü bir altyapı içinde 
kredi hizmetlerinin götürülmesi de mevcuttur. 

Nitekim, bu dediğimiz kredinin süratle uygula
nmasına geçildikten sonra, yine aynı bölgelerde Et Ba
lık Kurumu kombinaları vasıtasiyle yapılan etütler ne
ticesinde, üreticilerin müteselsil kefalet ve koopera
tifler şeklinde bu krediden yararlanması için sistem 
geliştirilmiştir. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki iki 
hafta zarfında, müteselsil kefalet ve kooperatifleşme 
esasına dayanarak bu kredilerin dağıtılması imkân
ları da sağlanmış olacaktır. 

İlâveten, Şeker Şirketi gibi kurumların uygula
makta olduğu besicilik projelerinde de aynı şekilde 
doğrudan doğruya üreticiye uzanan sistem halen ça
lışmış ve çalıştırılmaktadır. 

Muhterem Başkan ve değerli üyeler, netice ola
rak; Benden evvel burada bu mevzuu huzurunuza 
getirmiş bulunan arkadaşımın endişelerinin varit ol
madığını, aldığımız tedbirlerle hiç bir zaman varit 
olmayacağını, bu gibi kredilerin anagayesinin biza-

B) TEZKERELER VE 

1. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/584) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi vardır, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh

san Sabri Çağlayangü'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

tiihi müşkül durumda olan üreticiye güç kazandırmak 
ve onu lüzumsuz yere birtakım aracıların elinde çe
şitli şekillerde ekonomik ve vesair kayıplara maruz 
kalma durumundan kurtarmaktır esas hedefimiz. 
Unutmayınız ki, Türkiye'nin, yüzyıllardır teşekkül 
etmiş, yanlış çalışan, eksik çalışan, bozuk çalışan 
sistemlerinin böyle sihirli değneklerle bir günde dü
zeltilmesi imkânı yoktur. Aslında, bu gibi düşünce
lerle zaten meseleye yaklaşmak da mümkün değil
din 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak, bu 
meseleye köklü çözümleri, kabil olabilen en kısa za
manda getirme gayretinin içinde olduğumuzu hu
zurunuzda temin etmek isterim. Nitekim, bugüne ka
dar alınmış tedbirlerin olumlu neticelerini de bizatihi 
yerinde müşahede etmek imkânını görmüş bulunu
yorum. İnanıyorum ki, düşündüğümüz müteselsil 
kefalet ve kooperatif sistemini kısa zamanda uygu
lamaya koymak suretiyle, bugün için görünen geçici 
mahzurların da bertaraf edilmesi ve pazardan doğ
rudan doğruya üreticiye uzanan sağlıklı, yararlı ve 
memleket ekonomisine büyük katkıda bulunacak bir 
sistemin oturtulması, muhakkak ki mümkün olacak
tır. 

Bu bilgileri Yüce Heyetinize arz eder, gelişmele
rin neticesinde varacağımız noktalardan da ayrıca 
bilgi arz edeceğimi bildirir, hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ÖNERGELER. 

2. — «Türk Dili Akademisi Kanunu Tasarısının 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/407, 
3/585) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre geri alma tezkeresi vardır, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığrna 
İlgi : 2 . 2 . 1976 tarihli ve 71-1090 04224 sayılı 

yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızın ekinde Başkanlığınıza su
nulmuş bulunan «Türk Dili Akademisi Kanunu Ta
sarısı» ve gerekçesinin, İçtüzüğün 76 ncı maddesi 
uyarınca geri gönderilmesine müsaadelerini saygıyle 
arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasan geri 
verilmiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «En az 
geçim indirimbnin yükseltilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına da
ir önergesi (2/335, 4/126 

'BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
3 adet önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«En az geçim indiriminin yükseltilmesine ilişkin 

yasa önerimizi» Kastamonu Milletvekili Safori Tığlı 
arkadaşımızla birlikte 31 . 12 . 1974 tarihinde Mil
let Meclisine sunduk. (2/335, 

Yasa öneriniz 31 . 12 . 1974 tarihinde Millet 
Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderildi. 

Aradan bir sene 3 ay geçtiği halde yasa önerimiz 
Komisyonda sonuçlandırılmamıştır. 

Özellikle işçilerin, memurların, hizmetlilerin yaşa-
malarıyle ilgili bu yasa önerisinin İçtüzüğün 38 nci 
maddesi gereğince doğrudan doğruya gündeme alın
masını öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Önerge hakkında söz mü istiyorsu

nuz? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İzahat vereceğim. 
BAŞKAN — İzahat vereceksiniz. Buyurun Sayın 

Ülker, önergenizin lehinde konuşuyorsunuz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet efendim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 
Safori Tığlı arkadaşımızla bir yasa önergesi ha

zırladık; en az geçim indiriminin nispetini yükselt
mek üzere. 1 sene 3 ay evvel bu yasa önerimiz Ko
misyona gönderildi. 

Anayasamızın 41 nci maddesi, iktisadî ve sosyal 
hayatın düzeninin nasıl olması gerektiğini göstermiş
tir. Bu, herkes için, insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlen
me yapılmak suretiyle sağlanacaktır. Anayasamızın 
45 nci maddesi de, «Ücrette Adalet Sağlanması» baş
lığı altında şu esasları koymuştur: «Devlet, çalışan
ların, yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşayıiş seviyesi sağlanmalarına elverişli, 
adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri 
alır.» Adaletli bir ücret... 

Asgarî ücret, Anayasal kaynağını bu maddeden 
almaktadır. Çalışanların, insanlık haysiyetine uygun 
yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli bir üc

ret elde etemeleri, bir taraftan, asgarî ücret ve top
lu sözleşmelerle; diğer taraftan, Gelir Vergisindeki 
en az geçim indiriminin makul bir ölçüde tutulma
sıyla sağlanabilir. 

Gerçekte, asgarî ücretin, en az geçim indirimi 
olarak saptanması ideal bir görüştür. Biz, Kastamo
nu Milletvekili Safori Tığlı arkadaşımızla birlikte, 
hayat pahalrlığındaki artışı ve paranın değerindeki 
düşüşü nazara alarak bu teklifi hazırladık. 

Bugün, Gelir Vergisi Kanununda, günde 5 lira, 
ayda 150 lira, yılda 1 800 lira, asgarî geçim indirimi 
olarak kabul edilmektedir. Gelir Vergisi Yasası bir 
vergi yükümlüsünün günde 5 lirayla geçinebileceği
ni varsaymaktadır. Bunun gerçekle ilgisi yoktur. 

Bugün işçilerimizin asgarî ücretleri ayda 1 210 
liradır. Ayda 150 liralık bir geçim indirimi anlam
sız kalmıştır, işçilerin, memurların, hizmetlilerin ve 
başkalarının «Gelir Vergisini yalnız bizden alıyorsu
nuz» diye yakınmaları yerden göğe haklıdır. 

Önerimiz, günde 5 lirayı 15 liraya, ayda 150 li
rayı 450 liraya, yılda 1 800 lirayı 5 400 liraya çıkar
maktadır. Diğer ayrıntılara girmiyorum Bir örnek 
vermek lâzım gelirse, iki çocuklu, evli bir işçi, ay
lık ücreti 1 200 liraysa, yani asgarî ücretse, ayda 
126.30 lira Gelir Vergisi ödemektedir. Bu teklifimiz 
kabul edildiği takdirde, bu işçi vergi ödemeyeceği 
gibi, üstelik, eline yılda 1 515 60 lira fazla geçecek
tir. 

Öte yandan, hayat pahalılığı karşısında, devlet 
personeli haklı olarak, katsayının artırılmasını iste
mişlerdir. Hükümet, katsayı artırılmasını kabul et
memiş; fakat, en az geçim indirimi dahil, birtakım 
tedbirlerle devlet personeline destek olacağını ifa
de etmiştir. 

Bütçe 1 Mart'ta yürürlüğe girmiştir. Hayat akıp 
gitmektedir. Eğer, devlet personeline ve diğerlerine 
gerçekten bir şey yapılacaksa, zamanında yapılması 
lâzımdır. Bugün gecekonduda yaşayanların % 28,5'u-
ğünun memur olduğu tespit edilmiştir. Bu bir ger
çektir. 

Bütün bu nedenlerle, 1,5 yıldır komisyonda bek
leyen önerimizin doğrudan gündeme alınmasını di
liyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Önerge hakkında başka konuşmak isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Kafoul edilmiştir. 

— 176 — 
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Bir başka önerge var, okutuyorum: 
4. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile

sizdin, fındık ziraati hakkındaki kanun teklifinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/222, 4/127) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Fıındrk dikim bölge ve alanlarının tespiti hakkın

da, hazırladığım kanun teklifini 5 . 6 . 1974 tarihin
de Yüksek Başkanlığa sunmuştum. Başkanlıkça Ta
rım Komisyonuna havale edilen teklif, Anayasaya 
uygun olup olmadığının incelenmesi için, Adalet 
Komisyonuna 7 . 6 . 1974 tarih ve 2/222 dosya nu-
marasıyle gönderilmiş, aylardan beri, Komisyon 
gündemine alındığı halde, görüşülmesi mümkün ol
mamıştır. 

Komisyonların kanun tekliflerini inceleme süre
si, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince 45 gündür. 

•Aynı maddenin 2 nci fıkrasına göre, bir komis
yondan diğerine havale edilen işlerin 10 gün içinde 
sonuca bağlanması, bağlanmadığı takdirde, gerekçe
sinin bildirilmesi lâzımdır. 

Teklifim, bu maddeye aykırı olarak 1 nci sene 
9 ay 8 günden beri Komisyonda sürüncemede kal
mıştır. 

Teklifimin Genel Kurul gündemine alınmasının 
karara bağlanmasını arz ederim. 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) Le
hinde söz verir misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lehinde söz istiyorsunuz, buyu
run efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Çok 
değerli arkadaşlarım; 

Dikim sahaları son yıllarda anormal şekilde ge
nişletilen fındık tarımı ve tarımla geçinen 4 milyon 
fındık üreticisinin haklarını korumak amacıyla, fın
dık alanlarının saptanması için 4 . 6 . 1974 tarihinde 
bir kanun teklifi yapmıştım. Hükümetler ve tarım 
kuruluşları bu teklifimi olumlu karşıladığı halde, ko
misyonlarda maalesef görüşülmesi mümükün olma
mıştır. 

Fındık, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin eko
lojisi ve arızalı arazisinde yetişen, yerine başka bir 
ürünün ikamesi mümkün olmayan bir üründür. Böl
genin c/o 75'i arızalı ve yağmurlu olduğundan, eroz
yona son derece müsaittir. Erozyonu önleyen tek 
araç fındık ağaçlarıdır. 

Fiyatların yıldan yıla artması nedeniyle, eskiden 
fındık yetiştirilmeyen ve senede bir iki defa fındık 
yetiştiren verimli alanlarda fındık dikilmeye devam 
edilmektedir. Bu hal, memleketin ihtiyacı olan di
ğer ürünlerin yetişmesine mani olmakta ve tarımsal 
ekonomimizi fena şekilde etkilemektedir. Hele, or
man aleyhine yapılan, findik dikim sahalarının ge
nişletilmesinden meydana gelen orman tahribatı ise, 
tahminlerin üzerinde, ülkeye milyarlarca lira zarar 
vermektedir. Bugün Türkiye'de 260 bin, İtalya'da 
52 bin, İspanya'da 2 40 hektar fındık yetiştiren ara
zi vardır. Bu duruma göre, geniş bir saha üzerinde 
yapılan fındık tarımı, her geçen gün, bilinçsiz ve ge
lişi güzel bir şekilde, diğer ürünlerin yerini alarak, 
geniş sahalara yayılmaktadır. Böyle alabildiğine fın
dık dikilmesine göz yumulması, memleket içinde ve 
memleket dışında, tüketimin çok üstüne çıkmıştır. 
Bugün üretim ve tüketim kapasitesi, fındık üreticile
rinin aleyhine bozulmuştur. Bu hal, taban fiyat po
litikasında daima hükümetleri müşkül duruma dü
şürmekte ve Hazinemizi de olumsuz şekilde zorla
maktadır. Esasen, teklifimin Anayasaya aykırı hiç 
bir yönü de yoktur. Nitekim, Devlet, sıtma hastalığı 
doğurması ihtimaline karşı, her sahada pirinç ekilme
sine müsaade etmediği gibi, iyi vasıfta tütün yetişti
rilmesi mümkün olmayan alanlara da, ekonomik ko
şullar içerisinde, tütün dikilmesine müsaade etme
mesi, Anayasanın arz olunan hükmüne göre kamu 
ve toplum yararına alınan kararlardandır. 

Nitekim, Anayasanın 37 nci maddesinde «Dev
let, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştir
mek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunma
yan çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyla gereken 
tedbirleri alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım 
bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini 
gösterebilir» demektedir. 

Yaptığım kanun teklifi, bu maddenin hükmüne 
ve ruhuna uygun olduğu ve arz ettiğim gibi, memle
ket ekonomisi yönünden önem taşıdığı halde, komis
yonların, bu teklifi bekleterek, memleketi böyle önem
li bir kanundan yoksun bırakmalarına meydan ver
memek için, teklifimin Meclis gündemine alınarak, 
görüşülmesine devam edilmesini değerli parlamen
ter arkadaşlarımdan rica ederim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çilesiz. 
Önerge hakkında başka söz isteyen sayın üye?. 

yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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5. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, 
1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/256, 4/128) 

BAŞKAN — Bir başka önerge Vardır, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 

428 nci maddelerinin tadiline mütedair kanun tekli
fimiz, Başkanlığınızdan Millet Meclisi Adalet Ko
misyonuna 28 . 6 . 1974 günü havale edilmiş, 106 
sıra numarası ile de kayda alınmıştır. 

Aradan iki seneye yakın bir zaman geçmesine rağ
men, neticelendirilmemiştir. 

İçtüzüğün 38 nci maddesine göre teklifimizin cel
bi ile, gündeme alınmasını saygüarfmla arz ederim. 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen üye 
var mı efendim? 

YASİN HATÎBOĞLU (Çorum) — Lehinde söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hatiboğlu. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

. Anayasamızın 10 ncu maddesi yüksek malumla
rınız; vaktinizi almamak için 2 nci fıkrasını okumak 
istiyorum : «Devlet, kişinin temel hak ve hürriyet
lerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti il
keleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasî, 
iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın 
maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli 
şartlan hazırlar» hükmüne getirmekte ve Devlete va
zife yüklemektedir. 

Devlet olarak, fertlerimizin maddî kalkınmasına 
verdiğimiz emeği, verdiğimiz ehemmiyeti, manevî 
sahada gelişmesi için de vermeye mecburuz. Yalnız 
okullara ahlâk dersleri koymakla, yalnız imam - ha
tip okulları açmakla bu mesele bitmiyor. Manevî ge
lişmeyi, manevî sahada huzura eriştirmeyi temin ede
bilmek için birtakım çareleri düşünmeye, tedbirleri 
almaya mecburuz. Aslında, ferdin huzurunu yaygın
laştırma imkânını bulamadığımız müddetçe, millet 
huzurunu tesis etmemiz mümkün değildir. 

Bugün, her ana - babanın çektiği bir ıstırap var. 
Bana gönderilen şu yazılardan, öyle zannediyorum 

ki, her üyeye gönderilmiştir. Bu, bir babanın ahu eri
ni, bir babanın ıstırabı, bir babanın hıçkırıklarıdır. 

Aynen şöyle diyor : «Şu ahlâksız seks filmlerini oy
natmayın. Sizin de çocuklarınız var. Bu vatanın ev
lâtları hepimizin evlâtlarıdır. Onları kör etmeye, ve
remli etmeye kimsenin hakkı yoktur.» 

Bakınız bu (bir mektup göstererek) her ananın, 
babanın ıstırabıdır. Ne var ki, bazı ana - baba bu sı
kıntıyı, daha çok içinde taşıyamadığı için dile getir
mekte; Yüce Meclisinizden istimdat ederek, medet 
umarak, ferden ferda müracaatta bulunmakta; kimi 
ana - baba bu cesareti gösteremediği, bu imkânı bu
lamadığı için şu ıstırabı içinde saklamaktadır. 

Zannediyor musunuz ki, Millet Meclisi olarak yal
nız iktisadî meseleleri halletmekle, yalnız fabrika ba
calarının sayısını artırmakla meseleyi hallederiz; mil
leti iç huzura kavuşturur, refah seviyesini yükselti
riz?... «Refah» dediğiniz şey yalnız parayla ölçülebi
len şeyse; «Refah» dediğiniz şey, sadece cebe inen, 
matlup haneye yazılan para miktarının artırılması ise, 
bir diyeceğimiz yok; ama maddî zenginlik başka şey
dir, refah seviyesinin yüksekliği başka şeydir. 

Bir babanın ıstırabını, bir ananın ıstırabını, gele
ceğimizi emanet etmeye bugünden hazırlamak mecbu
riyetinde olduğumuz gençlerin manevî yapısını bu
gün düşünüp, gereğini yapmazsak, ileride itimat ede
ceğimiz genç kuşaklan yetiştirmemiz mümkün değil. 
Gençlerimizi, veremli, her meseleyi enine boyuna dü
şünecek kabiliyet ve kapasiteden mahrum yetiştirdi
ğimiz takdirde, bu milleti, bu vatanı kime, nasıl ve 
neden emanet edebileceğiz? 

İşte, bunun sıkıntısını çektiğimiz içindir ki, 1974 
senesinde, bundan iki sene önce Türk Ceza Kanunu
nun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin tadilini esas 
alan bir teklif verdim. Maalesef iki senedir Adalet 
Komisyonunda bir türlü görüşülemedi, Komisyonun 
gündemine bile gelmedi. O günden bu yana her yer
de hıçkırıklar aynı. 

Bir kan - koca, edepli, hayalî bir karı - koca bir 
sinema afişinin önünden rahat geçemez oldu. Hangi
miz iki misafirimizle televizyonun önünde, hangi
miz iki misafir arkadaşımızla sinema perdesinin önün
de rahatça, terlemeden, yüzümüz kızarmadan, yüzü
müzü kapatmadan bir film seyredebiliyoruz? Bunu 
önlemeye mecburuz. 

Millet Meclisinin vazifesi sadece bütçeyi çıkar
mak, sadece şu veya bu kanunu çıkarmaktan ibaret 
değildir. 

Gençlerimize sahip çıkmaya mecburuz. Okula gi
den çocuklarımızın elinde seks kitapları... 
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Bakınız bir gazete kupürü elimde : «Bir tarafta 
kafaları, vatan, millet sevgisi, ana - baba saygısıyle 
doldurulacak yerde, iğrenç seks ticaretine pazar edi
len çocuklar; beri tarafta ise üzgün ana - babalar, 
kendi kendini yiyen eğitimciler; karşı tarafta ise göz
leri paradan başka bir şeyi görmeyen fimleri yapım
cıları J 

Muhterem milletvekilleri, bunların çarelerini hep 
birlikte düşünmediğimiz takdirde, bileşiniz ki bu sı
kıntının içerisine kendi çocuklarımız da düşecek. 
Eğer tehlike çanları gelmediyse, tehlike evimize gir
mediyse, bilesiniz ki kapının önünde, zili çalıyor teh
like; araladığınız gün evinize girecektir. Eğer bir kıs
mımızın kapısının zili de çalmıyorsa, bilesiniz ki bu 
tehlike adresinizi arıyor, adresinizi; bulduğu zaman, 
gelip kapınızın zilini çalıp, içeri girecektir. Bu çocuk
lar hepimizin, bunlara çare bulmaya mecburuz. 

Baknız bir kupür daha (Huzurunuzda, inanasınız 
ki hicap içerisinde okuyorum; ama bunu bilmeye 
mecburuz, sokaklarımızda satılıyor bunlar): «Genç 
kız heyecanla soludu. Yüzü pembeleşti. Kız kardeş
lerimin sevdiği erkeklerin beni tatmin edeceğini san
mıyorum dedi.» 

Düşünebiliyor musunuz, bu burada satılan... Da
ha aşağısında çok kötü ve çok çirkin ifadeler var, 
söyleyemiyorum ve okuyamıyorum. Vitrinlerde bir 
çok kitap listeleri var, bakınız : «Yalnız kadınlar için 
sevişme ve seks tekniği.» Bunlar vitrinlerdeki kitap-
lar; 

Millet Meclisinin sayın üyeleri, milletin temsilci
leri olarak meselelere eğilmek mecburiyetindeyiz. Bu
güne kadar gerek gazeteler, mevkute ve gayri mevku
teler vasıtasıyle, gerek filmler vasıtasıyle seks furyası 
devam ediyor idi. Savcılar kanalı ile, bir ara toplat-
tırılmaları çareleri arandı. Ama Yargıtayın bir azizli
ğine daha uğradık. Ben karar üzerinde duracak de
ğilim. Yargıtay Beşinci Dairesi, Sinop Sulh Ceza 
Mahkemesinin verdiği bir karar, Ağır Ceza Başkan-

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
seçim. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunda açık bu
lunan bir üyelik için Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punca Trabzon Milletvekili Sayın Adil Ali Cinel 
aday gösterilmiştir. 

lığının reddetmesi, bozması üzerine Yargıtaya gel
miş, Yargıtay da maalesef bir azizlik yapmış, 1972' 
nin, 1974'ün, 13 . 9 . 1974 tarihinde Yargıtay Be
şinci Ceza Dairesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına dayanarak, 
neşir vasıtalarının ancak neşredild'ikleri yerlerde top-
latılabileceğini karara bağlamış. Bu karar üzerine sav
cıları harekete geçirmenin imkânı da ortadan kalk
mıştır. Daha önce, bazı savcılarımız, yalnız kanunun 
maddî hükümlerine değil, bir de Türk Ceza Kanunu
nun ihtiva ettiği, ruhuna uyarak toplatma kararlan 
alıyor ve mahkemelere de gidiyor idi. Yargıtay Be-. 
şinci Ceza Dairesinin azizliği bunları da önledi 

Şimdi Yüce Heyete büyük vazife düşüyor : Ben
denizin bir teklifi vardır, 2 senedir Adalet Komis
yonunda maalesef bekletildi. Şimdi gündeme alın
ması hususunda istirhamda bulunuyorum. Dava he
pimizin davasıdır. Dert hepimizin derdidir. Hepimi
zin çoluk çocuğu vardır. Benim istirhamım, günde
me alınması hususunda oy vermenizdir. 

Bu inançla hepinizi hürmetle selâmlıyorum. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Önerge hakkında başka söz isteyen?... Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Anayasa 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/129) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden ayrılıyorum. Ge

reğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Burdur 
Ali Sanlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

içişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyelik 
için Adalet Partisi Grupunca Gümüşhane Milletve
kili Sayın Mustafa Karaman aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 
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VI. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlunun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) 

BAŞKAN — Kanun tasan ve tekliflerine geçiyo
ruz. 

Gündemimizin 1 nci maddesinde İstiklâl Madal
yasına ait bir kanun teklifi vardı, bunu Komisyona 
geri vermiştik. Komisyon acaba hazırlığını yapabil
di mi? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Bu hafta içinde görüşüle-
cekj 

BAŞKAN — Komisyondan gelmedi, veremeye
ceksiniz. Sayın Komisyon bu hafta içinde geleceğini 
beyan ettiler, geçiyoruz. 

2. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) 

BAŞKAN — 94 S. Sayılı tasarının görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

3. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve ima
rı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan komisyonları raporları 
(1/167) (S. Sayısı : 97) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?... Yok. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kapalıçarşı ya
nacak, İstanbul Kapahçarştsı yanma tehlikesi içinde. 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir, Hükümetin yokluğundan. 

4. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (1) 

BAŞKAN— 108 sıra sayılı işe geçiyoruz. Komis
yon?... Burada. 

Hükümet?... Sayın Korkut Özal. 
Komisyon raporunu Okutuyorum : 
(Plan Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında Sayın 

İlhan Ersoy; buyurunuz efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başikan, 

değerli arkadaşlarım; 
Başkent Ankaramızın yıllardan beri sıkıntısını 

çektiği toptancı hali konusunun halli için iki sayın 
Parlamento üyesi arkadaşım tarafından verilen kanun 
teklifi, malumları bulunduğu üzere geçen devre, 
21 . 6 . \973\e Yüce Meclisten geçmek suretiyle ve 
bilâhara da Senatoca kabul edilmek suretiyle ka
nunlaşmıştı. 

Ancak, Sayın Cumhurbaşkanımız, bazı konular
da - ki uzun uzun gerekçesine girmek istemiyorum, 
komisyonlarda görüşüldü - tereddütleri olduğu için, 
Anayasanın kendilerine verdiği haktan istiifade ede
rek, bu kanun teklifinin yeniden görüşülmesi dileği 
ile teklifi Yüce Meclise iade etmişti. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Ankaramızda ha
kikaten bir toptancı hali sıkıntısı vardır, toptancı 
halinin mutlak surette değiştirilmesi, kanunların ön
gördüğü şekilde kurulan imar planlama bürolarının 
tespit etmiş olduğu en uygun yerde toptancı halinin 
kurulması bir zaruret halindedir. 

Ancak, planlara. göre öngörülen halin kurulması
na karar verilen yer, Atatürk Orman Çiftliği arazisi 
içinde görüldüğü içindir ki, evvelemirde bu Çiftlik 
arazisinin bir kanun konusu edilerek, bahis konusu 
yerin Belediyeye devri ile halin kurulması mümkün 
ola'bilecdktır. 

Değerli arkadaşlarım, haddizatında toptancı hali
nin yapılması istenen yer, Atatürk Orman Çiftliği
nin değerli arazileri arasında değildir. Tamamen kö-

(7) 108 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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mür deposu, hurdalık olarak kullanılan, yerini gö
ren arkadaşlarımın çok iyi bildiği gibi değersiz, baş
ka türlü değerlendirilmesi de plan icabına göre müm
kün olmayan ve toptancı hali olarak değerlendiril
mesi en uygun olan yerdir. 

Bu itibarla, 21 . 6 . 1973 günlü toplantıda gru-
pum ve şahsım adına yaptığım görüşleri tekrarla
mak istemiyorum ve bunlara aynen katılıyorum. An
cak, aynı tarihte iki değerli arkadaşım - ki henüz 
Parlamentoda beraber çalışıyoruz - bu konuya şid
detle karşı çıkmışlardı. Atatürk Orman Çiftliği ara
zisinin Atatürk'ün bir vediası olduğunu ileri sürerek, 
bundan hiçbir parçasının koparılıp Ankara Belediye
sine verilmemesini ileri sürmüşlerdi. 

Bir başka arkadaşım da, bu işi tetkik eden ko
misyonun çalışmalarına katıldığı zaman buranın su
reti katiyede verilmesinin doğru olamayacağını, bi
raz ağır kelimeler kullanmak suretiyle ifade buyur
muş ve bu konuda bir muhalefet şerhi yazmıştı. 

Berideniz, teknik ve planlama bakımından Anka
ra Belediyesinin ihtiyacı bakımından mutlak surette 
toptancı halinin bahis konusu yere naklini ve dola-
yısıyle bu yerin Belediyeye devrini derpiş eden bu 
kanun teklifini olumlu karşılıyor ve esk'i görüşümde 
ısrar ediyorum. 

Ancak, Sayın Cumhurbaşkanımızın veto kararına 
mesnet teşkil eden çok değerli arkadaşlarım Sayın 
Reşit Ülker ile Sayın Süleyman Mutlu da eski görüş
lerinde ısrar mı ediyorlar? Bu hususu belirtirlerse, 
tahmin ediyorum Yüce Meclisimiz daha isabetli bir 
'karar verme fırsatına kavuşacaktır. 

Bu vesile ile saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 

C. H. P, Grupu adına Sayın Ölçen; buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Balkan, sayın üyeler; 

Aslında Atatürk Orman Çiftliği alanı 33 bin dö
nümlük bir sahayı işgal etmektedir. Söz konusu alan, 
sadece 160 dönüm olmak üzere ismen Atatürk Or
man Çiftliği sahasında bulunmakla beraber, cismen 
aslında Atatürk Orman Çiftliği sahasında bulunmamak
tadır. Bir isim, daha doğrusu o isimle anıldığı için 
Atatürk Orman Çiftliği alanı dahilinde göründüğü 
ve ona göre işlem yapıldığı anlaşılmaktadır. Aslında 
bugün bu alan kömür deposu olarak kullanılmakta
dır. 20 yıldan beri kömür deposudur. Yıllarca kömür 
'deposu olara!k kalacağı anlaşılmaktadır. Önce şehrin 
içinde, tam şehrin ortasında bir konum işgal eden 

bu sahanın, her şeyden önce kömür alanı olmaktan 
'kurtarılması gerekir. 

tkinci husus; bugün hal olarak kullanılan ve Dil 
Tarih Coğrafya Fakültesinin karşısına isabet eden 
yerde büyük bir trafik sıkışıklığı söz konusudur ve 
tahminen günde 1 000 adet kamyon sebze taşımak 
üzere bu hale girip çıkmakta, uzun bir vasıta kuy
ruğu teşkil etmekte ve muhtemelen hu kuyruğun bir 
ucu kısa zamanda Sıhhiye meydanına kadar ulaşa-
oilecelk bir duruma gelmektedir. 

'Bu nedenle Ankara Belediyesinin mutlaka bir hal 
inşaatına, modern bir hal alanına ihtiyacı var. Eğer 
'bugünkü hal, Orman Çiftliğine aitmiş gibi görünen, 
mutasavver kömür deposu alanına nakledilirse, o 
takdirde çok isabetli bir karar alınmış olacaktır. 
Ben öyle zannediyorum ki, vetoya esas teşkil eden 
unsurlar arasında bir zühul olarak bu noktalar göz
den kaçmış olabilir. 

Teklifin lehinde oy kullanacağımızı arz etmek is
terim. Ama bir noktayı burada huzurunuzda belirt
mek istiyorum. Bir hal alanının belediyeye tahsis 
edilmesi demdk, orada bir hal inşaatının yapılabil-' 
mesi anlamına gelmez. Her şeyden önce belediyeler 
yaisasının çıkması, belediyenin kendi finansman kay
naklarım kullanalbil,ecelk, o kaynaklara sahip olabile
cek hale gelmesi gerekir. Eğer bu yapılamaz ise, tah-; 
sis edilmiş olan alan, muhtemelen uzun süre modern 
bir hal sahası olarak kullanma olanağına kavuşa
mayacaktır. 

Bugün Devletin, merkezî Hükümetin belediyelere 
yükîemiş olduğu, aslında belediyelerin kendi az fi-. 
nansman kaynaklarıyla üstesinden gelemeyeceği hiz
metler vardır. Bunlardan en önemlisi, mericezî Hükü
metin yanlış fiyat politikasıyle tarım ürünlerini fiyat bas-
'kısı altında tutmak suretiyle kırsal alandaki insanla
rın yeterince gelir sahibi olamamaları ve kentlerin 
çevresine göç etmek, orada büyük alanlarda gecekon-; 
dular tesis etmek; belediyelerin bu gecekondulara 
altyapı hizmetleri; elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi 
hizmetleri götürmek suretiyle büyük malî külfet ve 
yükler altına girmesi, kaynaklarının büyük kısmını 
bu alanda harcaması ve böylece kendi ihtiyaçlarını 
giderecek yatırımlara ve hizmetlere yeterince kaynak 
ayıramaması gibi bir sa'kınea da ortada. 

Bu nedenle böyle bir teklifin yürürlüğe girmesiy^ 
le birlikte, mutlaka belediyeleri, finansman kaynak
larına kavuşturacak yasa ile teçhiz etmek lâzım gel̂  
diğirii de burada huzurunuzda arz etmek isterim. 

Teşefldcür ederim, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür öderini Sayın Ölçen. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Mehmet 

Altınspy, buyurunuz. 
D. P. GRUPU ADİNA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterenr"Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Atatürk Orman Çiftliği sahası içerisinde 167 dö

nümlük bir kısmının toptancı hali yapılmak üzere 
Ankara Belediyesine tahsisine dair Kanunun Cum
hurbaşkanlığından reddedilmiş olması dolayısıyle ye
niden müzakeresi yapılmaktadır. 

Evvelemirde Cumhurbaşkanlığı makamınca bu Ka
nunun niçin reddedildiğini, gerekçesine rağmen anla
mak mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım, tahsisi istenen 167 dö
nüm arazi, Atatürk Orman Çiftliği maruf adı ile bi
linen çamlık ve ağaçlık kısımda değil; halen kömür 
deposu olarak kullanılan İstanbul yolu ile Yenima
halle'ye giden yolun arasındaki sahaya isabet etmek
tedir. Halen şehrin güzelliğini bozmaktan başka hiç 
bir manzarası olmayan bir yerdir. Eğer Ankara Be
lediyesinin eline imkân geçer de oraya - diğer ecnebi 
memleketlerde olduğu gibi - modern bir toptancı hal 
binası yaparsa, aynı zamanda şehrin estetiğine de hiz
met etmiş olacak ve Çiftliğin civarını da güzelleştir
miş olacağı kanaatindeyiz. 

Yalnız bu vesile ile şunu arz etmek isteriz : Vak
tiyle Atatürk tarafından meydana getirilen ve 200 bin 
dönümlük bir araziyi işgal eden Atatürk Orman Çift
liği, sanıyorum üç tepenin üzerindeki çamlıktan baş
ka yeri kalmayan bir saha haline geldi. Birçok dev
let müesseseleri, böyle kanunlar çıkararak, Yüce Mec
listen geçirerek değil, bir emrivaki halinde işgal etti
ler, binalar yaptılar, hatta kooperatifler kurup, mes
ken yapılmak suretiyle Çiftliğin arazisi senelerden be
ri işgal edilir.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yağma edi
lir, yağma... 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Yağma edi
lir evet... 

Halen Atatürk devrinde dikilmiş olan ve Ankara' 
da pek nadir rastlanabilen cesametteki yaşlı çam ağaç
larının arasında bir resmî daire bugün icraî faaliyet 
halindedir; ne kanunu çıkmıştır ne de herhangi bir 
yerden müsaade alınmıştır, resmen işgal edilmiştir. 

Evvelemirde Atatürk Orman Çiftliğini korumak 
isteyenlerin bunlara mani olması lâzım gelir. Ayrıca, 
hal binası için istenen yerlerin Atatürk Orman Çiftli
ğinin estetiğini bozacak yerde olmadığını da hatırlat
mak isterim. 

Ayrıca, Ankara şehri için bu bir zarurettir. Halen 
kullanılmakta olan Toptancı Hal binası... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Kim işgal etmiş, 
kimmiş?.. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Resmî ku
ruluşlar işgal etmiş vaziyette. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ekrem 
Barlas zamanında. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) —. Hangi kuruluşlar 
tarafından?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, karşı
lıklı konuşmayalım. Sayın Altınsoy, siz konuşmanıza 
devam ediniz efendim. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Şimdi Sa
yın Aygüıı, Tarım Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlı
ğı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığın çeşitli kuruluş
ları tarafından halen işgal edilmiş olan yerler vardır, 
merak buyuruyorsanız biraz sonra gelirsiniz, nereyi, 

"kimlerin işgal ettiğini, ne kadar sahaya, ne kadar bi
na yapıldığını size söyleyebilirim... 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) - r Millî Eği
tim de var, 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Millî Eği
tim Bakanlığı da var. Beş altı bakanlığın işgali altın
dadır.. 

BAŞKAN — Evet, devam edin efendim. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Halen mev
cut olan Toptancı Hal binası, Opera'da yapılmış olan 
ve Ankara'nın trafiğini o bölgede bir hayli rahatlat
mış olan üst geçidin ayaklarından birisine rastladığı 
için, yarısı kopmuş vaziyette ve bir mezbelelik halini 
almıştır. Şehrin merkezinde kaldığı için de, bilhassa 
şehrin ihtiyacı olan sebze ve meyveyi getiren kam
yonların tuttuğu kuyruktan İstasyon ve Opera civa
rında trafik aksamaktadır. Hale vaktinde gelebilmek 
ve kuyrukta yer alabilmek imkânını temin etmek için, 
Adana'dan, Tarsus'tan, Mersin'den çıkan vasıtalar bir 
an evvel Ankara Halinde kuyruğa yetişebilmek için 
yollarda trafik kazalarının artmasına sebep olmakta
dırlar. 

Bütün bunlar nazarı itibara alınırsa toptancı ha
linin şehrin ortasından kaldırılması, halen kömür de
posu olarak kullanılan yerde bir hal binası yapılmak 
sureti ile de şehrin hiç değilse o kısmınının mezbele
likten kurtarılması esastır. Atatürk Orman Çiftliği 
arazisinin içindedir derseniz Sayın Aygün, o takdir
de, halen Hipodrom ve Stadyumu da yıkmanız lâzım. 
Çünkü, bunlar da Atatürk Orman Çiftliğinin hudut-
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lan içinde yapılmıştır ve üstelik böyle bir kanun da 
çıkmadan yapılmıştır. 

Bu bakımdan, Demokratik Parti olarak bu Kanun 
teklifinin lehinde olduğumuzu, lehinde oy kullanaca
ğımızı arz eder, saygılar sunarız. (D. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAvŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı; buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak görüşümüz şu
dur . 

Bir memleketin şehrinin ve bilhassa başkentinin 
medenî olabilmesi için, o şehrin yeşillik sahalarının 
bol alması lâzım. O şehrin insanlarına yeter miktar
da gida maddesini ucuz olarak yed'irebilmek lâzım
dır. Başkent Ankara'nın gıda maddesi, meyvesi ve 
sebzeyi, Anadolu'nun ücra yerlerinden kamyonla, 
trenle gelmektedir. Bugün için ve yıllardan beri An
kara'da münasip bir yerde, yeter büyüklükte sebze 
hali olmadığı için, üretim sahasında köylümüzden 
alınan sebze, hal binası olmadığı için. Anadolu'dan 
gelen 31da kamyonlarını alacak yeter büyüklükte 
müsait saha olmadığı için yükünü boşaltamayan 
sebze ve meyve getiren kamyonlar bir gün, iki gün, 
üç gün kuyrukta beklemekte kamyonun içinde bulu
nan sebze çürümektedir, çürümeyenin kirası artmak
ta, bir kamyon meyve, bir kamyon sebzenin değe
rinden fazla kamyon kirası vermek mecburiyetinde 
katmaktadır köylü. Ve canından bezmekte, sokakla
ra dökmektedir. 

Binaenaleyh, Ankara halkımıza ucuz sebze, ucuz 
meyve, bol gıda yedirebilmek için, Anadolu'daki bu 
ürünleri yetiştiren halkımızı Ankara'ya geldiğine piş
man etmemek için, yeter büyüklükte münasip yerde 
mutlaka bir hal sahasının temin edilmesi lâzımdır. 
Ankara'nın en büyük ihtiyacı budur. Bu Meclisimiz 
bu ihtiyacı görmüş ve kanunu 1973 yılında ittifakla 
kabul ederek ileriye sürmüştü. Maalesef Yüce Cum
hurbaşkanlığımız, Atatürk âşıklığı, Atatürk sevgisi
nin tesiri altında kalarak ki, hepimiz o sevginin, o 
âşıklığın tesiri - altındayız, Orman Çiftliği sahasından 
böyle küçük bir parça koparılarak, hal binası yapılı
yor zannıyle bu kanunu veto etmiştir. Hakikat böyle 
değildir arkadaşlar. 

Bugün hal binası yapmak maksadıyle belediyeye 
tahsisi istenen yer, değerli arkadaşlarım söylediler, 

kömürlük, mezbelelik olan bir sahadır. Fakat hal 
yapmaya, Ankara sathında en müsait sahadır. Çün
kü demiryolu gelmekte, karayollarının iltisakı orada 
bulunmaktadır. Ankara içerisine sebze ve meyve iki 
saat ferisinde boşaltılâbilmekte ve tevzi edilebilmek
tedir. Bundan daha müsait hiç bir yer yoktur. Anka
ra'ya hizmeti Atatürk, burayı Başkent yapma'k sure
tiyle ilk defa yapmıştır Eğer Atatürk sağ olsaydı, 
Ankara'ya böyle bir hal yerini o bölgede yapmayı 
kendisi emir buyururdu. Biz Yüce Meclis olarak ay
nı yerde, Atatürk'ün" Başkentine hizmet maksadıyle 
burayı belediyeye tahsis edersek Atatürk'ün ruhu şa-
dolur. 

Bu sebeple Meclisimizin eski kararında ısrar ede
rek bu parçayı belediyeye vermesini ve belediyenin 
mutlaka burayı Ankara'nın şanına, şerefine ve ihti
yacına yetecek şekilde modern bir sebze hali, alanı 
yapmasını ve bu şartla bu sahanın buraya tahsis edil
mesini Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak da uygun 
buluyoruz. 

Saygılarımızı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ömer 

Naimi Barım. 
M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER NAİMİ BA

RIM (Elâzığ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; görüşmekte olduğumuz 108 sıra sayılı ka
nun teklifi hakkında Millî Selâmet Partisi Grupu-
nun ;örü$lerini arz edeceğim. 

Sayın Milletvekilleri, görüşülen konu, Atatürk 
Orman Çiftliği arazisinden 167,5 dönümlük kısmının 
Ankara Belediyesine satılması hakkındaki kanunun, 
Cumhurbaşkanından geri dönmesi tezkeresini kapsa
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1976 yılı büyük Türkiye'si
nin Başkenti olan Ankara'da istihlâk edilen meyve 
ve sebzelerin % 95'i dış illerden gelmekte; ancak 
% 5'i Ankara'nın kaza ve köylerinde üretilmektedir. 
İstihlâk edilen bu sebze ve meyvelerin de büyük bir 
kısmı, güneydeki Merimizden gelerek Konya yolu 
ile şehre ulaşmaktadır. Batı Anadolu ve Marmara 
bölgesinden gelen malların şehre ulaştırılmasında ise 
Eskişehir yolu kullanılmaktadır. Yapılan araştırma
lara göre şehre giren meyve ve sebzelerin % 99'u 
ise karayolu ile gelmektedir. Bugünkü hal binası, An-
kara'mn nüfusu 400 bin civarında iken muvakkat 
olarak inşa edilmiş olup, her türlü sıhhî şartlardan 
uzak, otoparktan mahrum ve bugünkü 2,5 milyon 
nüfusun ihtiyacına cevap veremeyecek haldedir, 

— 183 — 
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Opera geçidinin alt tarafında bulunan bu hal bina
sına, şehrin nüfusunun artması nedeniyle gelen kam
yon sayısı süratle artmış ve trafiğin geniş şekilde ak
samasına söbebolmuştur. 

Bütün bu sebepler gözönünde tutulursa, Başkent 
Ankara'nın ihtiyacına cevap verecek bir toptancı ha
linin inşasına ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
bu kanun teklifinde Ankara hal binası yeri için iste
nen Atatürk Orman Çiftliği arazisinin belirlenen ye
ri, komisyon raporlarında her ne kadar hali arazi ola
rak gösterilmek istenmişse de, bu arazinin ancak 
89 100 metrekaresi Kömür Satış ve Tevzi Müessese
sine kiralanmış; geri kalan 78 400 metrekaresi ise 
damızlık hayvanlar için yem bitkileri ekilimesinde 
kullanılmaktadır. Bu yem için kullanılan arazi, ken
di gayesine uygun olarak kullanılmaktadır. 

Büyük şehirlerdeki iskân sahalarının, 1/3'ünden 
fazlasının yeşil saha olması hepinizin malumudur. 
Ankara bu hızla gelişirse - ki, gelişecektir - 2 000 yı
lında nüfusu takriben 12 milyonu bulacaktır. Gelece
ğin ve bugünkü Ankara'nın mesire yeri ve tarım için 
numune olaralk kurulan bu çiftliğin sahası, sosyal te
sislerle istimlâk edilmemelidir. Şayet bu yolu açar
sak, birkaç sene sonra bu araziden elimizde hiçbir 
şey kalmayacaktır. Esasında, gelişen Ankara için be
lediyenin düşündüğü bu sahada kurulması düşünü
len hal binası, şimdiden ihtiyacı karşılamaktan uzak
tır. 

Bu durumlar gözönünde tutularak, gelişen Anka
ra'nın ihtiyacına cevap verecek hal binasının Anka
ra'nın dışında, belki Gölbaşı civarında bir yerde ku
rulmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Millî Selâmet Partisi Grupu olarak, bu kanun 
teklifine ret oyu vereceğimizi arz ederiz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Oğuz Aygün, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (An
kara) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Bu mesele yeni bir konu değildir. Bu konu, yük
sek huzurlarınızda müteaddit defalar tartışıldı ve bu 
defa bir kere dalha huzurunuza getirildi. 

Ben meseleyi fazla uzatmadan, teferruata inmeden 
gayet kısa olarak huzurlarınızda dile getirmek istiyo
rum. Evvelâ Atatürk'ün, Ankara'da neden bir orman 
çiftliği kurduğunu düşünmek lâzımdır. Atatürk, bu 
Orman Çiftliğini kurarken, çıplak olan ve ot dahi bit
mediği ifade edilen Ankara'ya bir yeşillik kazandıra

bilmek ve bir örnek çalışma yapabilmek için, Ata
türk Orman Çiftliğini vücuda getirmiştir. Hakikaten 
burası, Ankara'nın seneler senesi bir açık haVa yeri 
'halinde, Ankaralıların memleket içerisindeki sıkıntı
larını gideren, hafta sonunda dinlenebilme imkânını 
bulabildiği bir mesire mahalli olmuştur. Daha sonra 
Ankara büyümüş ve bu mesire mahallinin sınırına ka
dar, bu büyük şehir gelmiş dayanmıştır. Zaten sağın
dan solundan kırpıla kırpıla, bu Atatürk Orman Çift
liği hüviyetini ve kuruluş esprisini kaybeder hale gel
miştir. , 

Şimdi burada değerli hatip arkadaşlarımızın ifa
desinden bir kere daha tespit etmiş bulunuyoruz ve 
esa'sen bilmekteyiz ki, Atatürk Orman Çiftliğinin, be
lediyeler tarafından alınması istenen kanun teklifine 
göre bahse konu arazi parçası, muhtelif devlet te
şekkülleri tarafından da işgal edilmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunu önlemek lâzım
dır. Yani Atatürk Orman Çiftliğini kurtarabilmek 
için, bu araziyi değerlendirmek lâzımdır; bu değer
lendirme Atatürk Orman Çiftliği esprisi içinde olma
lıdır. «iBu arazi parçasını verelim, bu arazi parçasını 
Belediye bir hal olarak değerlendirsin» dersek, bu, o 
sahanın Atatürk'ün kuruş esprisine aykırı düşer. Ora
yı, Orman Çiftliğinin zaten zaman zaman bakımisız 
kalan ve ilk varlığını kaybeden durumunu bir kere 
dalha kötüye iter ve bu, bırakın Atatürk'ün şahsına 
olan saygısızlığı, en azından Ankara'ya, kazandırılmış 
olan böyle güzel bir eseri kazandırma esprisini orta
dan kaldırır. 

İBu sebeple Belediyenin, yanlış aklımızda kalma
dıysa Nâzım Plan Bürosunun vaktiyle bu işi etüt et
tiği devrede, puantajda başka puan vermiş olduğu yer
ler de vardır. Puan rakamları şu anda aklımda değil, 
aklında olan arkadaşlarımız herhalde bunu izah eder, 
burada dile getirirler; ama puantajda buna yakın pu
an alan başka kısımlar da vardır. 

Binaenaleyh, bu puantajda daha sonra gelen bir 
ıbaşka yerde halin yapılması ve Belediyenin bu halk 
hizmetini o toprak üzerinde ifa etmesi mümkündür. 
Onun için, yüce huzurlarınızda, bir yandan Atatürk 
Orman Çiftliği ismini taşıdığı müddetçe, hakikaten 
bir çiftlik manzarasında yeşilliklere bürünmüş olan 
değerli bir arazi parçasını muhafaza etme mecburi
yetini, gerek Büyük Atatürk'e, ölmez Atatürk'e hür
metimizden, gerekse bunun Ankara'ya kazandırılma 
esprisine olan bağlılığımızdan, gerekse bulgun Anka
ra olarak, Ankara halkı olarak mecbur olduğumuz, 
ihtiyaç içerisinde bulunduğumuz teneffüs edebilme ba-
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cası, teneffüs edelbilme limanını muhafaza edebilme 
esprisi bakımından bu kanun teklifinin reddini saygı 
ile talep ediyorum. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Şahsı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum, 
AHMET ŞENER (TraJbzon) — Şahsım adına söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsı adına daha evvel söz isteyen

ler var efendim; 2 kişiye verdik zaten, 2 nci arkada
şımız da konuşuyor şimdi. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

İlhan Ersoy arkadaşımın da burada belirttikleri 
gibi, bu yasa daha önce Yüoe Mecliste görüşülürken 
ben de söz almıştım ve kişisel görüşlerimi ifade et
miştim. O zaman da iki şeye dayanmıştım. Bunlar
dan bir tanesi, Atatürk'ün Orman Çiftliği üzerindeki 
vasiyeti; diğeri de şehircilik bakımından, şehrin nefes 
atması, insanların, vatandaşların orada zamanlarım 
geçirmesi ve şehrin hava alması idi; bunları ifade et
miştim. 

Şimdi yine kişisel görüşlerimi ifade etmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda bu konuya ait olan 
dosyam yanımda değil; uzun günler bekledim 'bu ya
sa görüşülecek diye, dosyayı getirdim, götürdüm, şim
di bugün ani olarak huzurunuza geldi; eğer dosyam 
olsaydı, Atatürk'ün Millet Meclisi zabıtlarına geçmiş 
olan vasiyeti, o vasiyet okunduktan sonra da, o za
man Başvekil bulunan Rahmetli ismet İnönü'nün, 
«Orman Çiftliği hakkındaki bu vasiyet yerine getirile
cektir» sözlerinin tam metnini size okumak imkânını 
bulabilirdim. Atatürk, vasiyetnamesinde diyor ki : 
«Benim vatandaşlarım 'bu Çiftlikte gezecekler, eğle
necekler, temiz süt içecekler». Aynen bu tabirleri kul
lanıyor ve «Her türlü istirahatlarım buradan sağlaya
caklar» diye ifade ediyor vasiyetnamesinde. 

Sayın Cumhurbaşkanımız da - soyadı Korutürk -
Korutürk, Atatürk'ün bu vasiyetini de gözönünde bu
lundurarak bu yasayı veto ettiler. 

Ben görüşümü, o zamandan, konuştuğumdan bu
güne kadar fikrimi değiştirmiş değilim : Atatürk'ün 
vasiyeti yerine getirilmelidir. 

Şimdi, teknik yönden ikinci noktaya geçmek isti
yorum. Şüphemiz olamaz, kim iş başında olursa ol

sun, belediye, halka hizmet eden bir kurumdur. Ona 
yardım etmek bizim vazifemizdir. Hele Dalokay gibi 
gerçekten Ankara şehrine damgasını vurmakta olan, 
engin görüşlü bir Belediye Başkanımıza da, elbette 
ki yardım etmek isteriz. Ama değerli arkadaşlarjm, 
şehircilik bakımından bizim burada tek başımıza ko
nuşmamızı da yeterli bulmuyorum. Bu konu uzman
ların konusudur. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de nâ
zım plan büroları kurulmuştur. Bunlara, milyonlarca 
lira uzmanlara verilmektedir; şehrin hal meselelerini 
ve diğer meselelerini çözümlemek için verilmektedir. 

Ben uzmanlarla da arada temas ederek, 1973'ten 
beri dosyamı zenginleştirdim. Uzmanların raporu 
vardır : «Şehircilik bakımından da, şehrin ortasında 
nefes alınacak, hava alınacak; vatandaşların gezip 
eğleneceği yer kalmamıştır, Atatürk Orman Çiftliği 
mutlaka muhafaza edilmelidir» diye. 

'MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Çiftlik ol
maktan çıkmış bugünkü yer; insaf edin, insaf edin. 

'REŞİT ÜLKER (Devamla) — Biliyorum sayın 
arkadaşım; oraları biliyorum, oralara gittim, gezdim, 
gördüm. 

Şimdi de benim işittiklerimi söylüyorum size : 
Hal yapmak' için Ankara Nâzım Plan Bürosu bir ça
lışma yapmış; 3 yer tespit etmiş. Bunlardan bir tanesi 
Atatürk Orman Çiftliği, bir tanesi Siteler, bir diğer yer 
dalha var, şu anda dosya elimde olmadığı için hatır
layamıyorum. 

Nâzım Plan Bürosu, Atatürk Orman Çiftliği ile 
Siteler arasında bir puanlama yapmış. Bu puanlama
da - yanlış söylemeyeyim - çok az bir fark var; yani 
puanlamada 2.70 - 68 filân gibi, böyle bir puanlama 
yapmış. Yani, bu da uzmanların görüşü, 

Gönül arzu ederdi ki, burada konuşmalar yapılır
ken, bu uzmanların, Nâzım Plan Bürosunun 'dedik
leri ortada olsun : Siteler olursa ne olur, burası olur
sa ne olur? Nasıl bir trafik olur? Yarın şehrin göbe
ğinde kalacak bu noktada nasıl bir trafik olur? Bu 
trafik şehre nasıl bir sıkıntı verir? Sitelerde yapılırsa 
ne kadar masraf olur; trafik nasıl olur? Bunlar bizim 
yetkimizde olan şeyler değildir. 

Kişisel olarak görüşlerimi arz ediyorum. Netice 
olarak, Atatürk Orman Çiftliğinden parçalar kopa
rılmıştır; doğrudur. Orada binalar yapılmıştır, şunlar, 
bunlar yapılmıştır; ama bizim aklımızın erdiği, gücü
müzün yettiği andan itibaren bunu daha fazla par
çalatmamamız lâzım geldiği inancını taşıyorum. 

Saygılar sunarım, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm 
Beşyüz Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine 

Satılması Hakkında Kanun 
Madde 1. — 5659 sayılı Kanun meriyete girdiği 

tari'hte Atatürk Orman Çiftliği hudutları dahilinde 
bulunan araziden kadastronun 2107 ada 3 parselini teş
kil eden 78 500 metrekare ve kadastronun 2107 ada 
6 parselinden müfrez A parselini teşkil eden 89 000 
metrekare ki cem'an 167 dönüm 500 metrekarelik 
'kısmı, Ankara şehri imar nâzım planı gereğince ya
pılması mukarrer yeni toptancı hali için Ankara Be
lediyesine, Çiftlik Yönetim Kurulu ile Belediye ara
sında tespit ve emsalinin satış ve günün rayicine gö
re Tanm Bakanlığınca tasvibolunacak bedelle ve satış 
bedeli 5 yılda ve beş eşit taksitte faizsiz olarak öden
mek kaydıyle satılmasına izin verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci. maıdde üzerinde buyurunuz 
Sayım İlhan Er&oy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Değerli arkadaş-
lanım, 1 nci madde esas itibariyi© kamun teklifinin: 
özünü teşkil etmektedir, ©urada, üzeninde durul-
'mastı lâzım gelen bir ilkü husus vardır. Bunlarla ilgi
li olarak, kemdi görüşümü tereddüt kalimasın diye 
izaih etmeye çalışacağım; değerli arkadaşlarımın 
raaizur goreceklerimli umarım. 

Muhterem arkadaşlarım, yekten batkınca 167 dö
nümlük bir arazinin böyle bir hizmet© çok geldiği 
zannediliyor. Bu bir plan konusu muhterem arka
daşlar. Plancılar oturmuşlar, etrafıyla, otoparkıyla, 
gelişiyle, gidişiyle en isabetli yeri bulmuşlar; 'en isa
betli miktarı tespit etmişler. 

Ayrıca, karayolunun, demiryolunun diğer taşıma 
imkânlarının kâffesi düşünülmüş, bunlar aylarca 
yıllarca etüt edilmiş. 

Muhterem arkadaşlar, bu gellişligüzel bir teklif 
değildir. Hal yerini tespit de o kadar kolay bir iş 
değildir. Bu itibarla bu 167 dönüm üz/erimde du-
rutoamaisı, her halde isabetli olacaktır. 

Hatitk, korkarım ki, bir zaman gelecek bu miktar 
az dahii görülecektir. 

•İkinci konu; belediyeye bunun bazı ehven şart
larla verilmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar* belediye başkanı veya 
»belediye teşkilâtı kimden olursa olsun; bunun bele

diyeye ehven şar̂ tlarlla verilmesinde isaibet vardır. 
Çünkü, yenli bir hizmet görülecekıtir. Belediye bir 
hizmet görecektir. 

Çok değerii Reşit Ülker arkadaşımızın biir sözü
ne, müsamahaları ile şöylece temas etmiek isterimi: 

Muhterem arkadaşlar, Atatürk Orman Çiftliği 
Büyük Atatürk'ün vasiyeti ise, büyük Ankara şeh
ri de yine Büyük Atatürk'üm bizlere emanetidir. 
Bu itibarla bendeniz, Ataitüddün vasiyetinden arta 
kalan bir yerin kömür deposu olarak bırakılacağı yer
de, memlekete (millete yararlı bir hale getirllmesfini 
en isabetli ve aynı zamanda Atatürk'e en lâyık hareket 
olarak kabul ediyorum. 

(Saygılar sunarım. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Başka söz ;isıteıyen sayın üye?.. Sayın Gaydalı, 

buyurunuz efendim. 
ABÎDÎN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarımı; 

Maddelerine geçilmesi kalbul edilen bu kanun ta-
sansınıın evveliyaltındam başlamak isiterim. 1970 yı
lında, Tarım Komisyonunda kıyasıya bir mücadele 
lile bü teklif müzakere edilirken, Adalet Partisi Gru-
pundan yaünız ben karşı çıktını ve muhterem Haîk 
Par'liîi arkadaşlarımı da benli desteklediler. 

Atatürk'ün bu kıraç bölgede meydana getirdiği 
bu çiftliğin, zamanımızda parfçalanmafsuna taham
mül ödilmemelidlir. 

.Belediye İçlin gerekli 167 dönüm değil,, 200 dö
nüm araziyi de bulmak mümkündür. Konsantre bir 
şehir halline gelmiş olan Ankara'nın göbeğinde böyle 
bir teslisin kurulması sağlık bakımınldaın da sakıncalı
dır. Değil Atatürk'ün vasiyetine saygı göstermek, 
sağlık bakımımdan da Ankara'nın göbeğinde böyle 
bir teslisin kurulması sakıncalıdır. Sağlık Bakanını 
da uyarmak isiterim. 

Ankara'ya damgasını basmış olan Dallokay'a ben 
de «Evet» diyorum. Bir Cumhuriyet çocuğu olan 
Dalokay'ın, buraya, Atatürk Orman Çiftliğinin 
blir ünitesin© bu tesisi kurmayacağıma ben inanıyo
rum. 

iSenıelerden beri, bu büyük soruna blir çözüm yo
lu getirilmek isteniyorsa, Ankara'nın çok yerleri 
var. Eskişehir yolu ürerinde var, Konya yolu üze
rinde var, Çubuk yolu üzerinde var. Var oğlu 
var. Yer mi yok?.. 

Muhterem arkadaşlarım, çok istirhamı ediyorum, 
bu önemli konuya Cumhuriyet çocukları eğilmeli
dir. Zira, şahsen yapmış olduğuım istatistiğe göre, 

!A . _ 
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Meclisimizin ortalama yaş haddi 48'dir. Yani, hepsi 
Cumhuriyet çocuğudur, nesildik. 

ıBu önemli 'konuya lütfen ariz amik eğiliniz ve 
bu kanunun maddelerini reddediniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederdim Sayın Gaydalı. 
CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
(BAŞKAN — Grup adına mı efenıdim? 
CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — 'Şahsı adıma iki sayın üyeye söz 

vermiş durumdayız. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Grup adına Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Grup adınaysa, lütfen belgenizi 

gönderin efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Konuşsun, gön

deririz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yavaş. 

CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, konuşulan mevzu, Anka
ra'da yaşayan belde sakinleri kadar Türkiye'de yaşa
yan bütün insanları, hepimizi içine alan bir konu
dur, 

Atatürk, ölürken mezkûr yeri bir vasiyetname ile 
Türk Devletine, Hazineye terk etmiştir. Maksadı, 
çok sevdiği Ankara'da bir ormanın devamını, bir 
çiftliğin bekasını görmek ve devam ettirmektir. 

Dikkat ederseniz, bu devtir muamelesi, huku-
ıkî bakımdan, Hazinenin haiz olduğu diğer gayri 
menkuller gibi bir maliMyet ifade etmez. Ayrıca öy
le anlaşılıyor ki, bu yerin korunması için hususî bir 
de kanun vardır. Hususî kanun, buradan hiçbir par
çanın, hiçbir sekilide, herhangi bir maksat için ve
rilmesini önlemektedir. 

O hailde Hazine, Hükümet olarak, daireler ara
sında kendisinim malik bulunduğu bu araziden hiç
bir parçayı bir başka bakanlığa, başka 'bir işletmeye, 
başka bir maksada tahsis edememektedir. Neden? 
Hususî Kanun vardır ve bu gibi tasarrufların hepsini 
menetmişfcir. 

O halde, Kanunun anamaksadı, Atatürk'ten ya
digâr kalan bu çiftliğin, Atatürk'ten kaldığı şekilde 
korunmasını teminidir. 

(Şimdi, Ankara Belediyesinin toptancı hali var
dır, toptancı halli ihtiyacı vardır. Evet, meskûn 
olmayan, üzeninde bina bulunmayan, halî arazi du-
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rumunda bulunan bir sahayı boş buluyoruz, geliyo
ruz «Burasını toptancı hali yapalım» diyoruz. 

Arkadaşlar, dikkat ederseniz bu gibi kesilmeler
le, bu gibi koparılmalarla bu iş bitecek değildir. 
Bundan sonra herhangi bir kamu hizmeti yine gele
cek karşımıza ve bu toptancı halinin bitişiğinde, ya
nında «O teşekkülün şu kadar dönüm araziye ihtiya
cı var» diyerek yine toprak koparacağız; çok rica 
ederim < 

Aslında dikkat ederseniz, şehircilikle, ormanla, 
yeşil saha ile halkın eğlenebileceği değil de, istira
hat edebileceği, görebileceği, dinlenebileceği, zevk
le gezebileceği bir sahanın kenarıtoda hal olmaz. Hal, 
çok hareketli bir yerdir, çok trafiği olan bir yerdir, 
rahatsız eden bir yerdir, kokusu olan bir yerdir. O 
sebeple Orman Çiftliğine leke getirecektir, Orman 
Çiftliğini zedeleyecektir. 

Biraz evvel Halk Partili bir arkadaşımın konuş
tuğuna aynen iştirak ediyorum. Hiçbir belediye 
reisi de, Atatürk'ten kendisine, şehre vasiyet edil
miş olan şu araziden kendisine, belediye reisine ko
parılıp verilecek parça üzerine tek bir bina yapmaz, 
tek bir kazma vurmaz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Vurmamalıdır. 
FUAT UYSAL (Samsun) — Yapılan binalar ne 

oluyor? 
CEMİL YAVAŞ (Devamla) — Vurmamalıdır. 

Bunu vuran belediye reisi çok dikkat etmelidir; siya
sî hayatı da biter,- yani siyasî hayatı da tehlikeye 

girer. 

O sebeple muhterem arkadaşlarım - maddelere ge
çildi- şu 1 nci maddeyi; yani 160 dönüm arazinin 
verilmesini reddedelim ve bu hatırayı koruyan kanu
nun korunmasına devam edelim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Yavaş. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Bir önerge 

vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
fGörüşülmekte olan Kanunun 1 nci maddesine aşa

ğıdaki fıkranın ilâvesini saygıyla arz ve teklif ede
riz. 

Trabzon Ankara 
Ekrem Dikmen İbrahim Elmalı 

Kastamonu İstanbul 
Hasan Tosyalı M. Emin Sungur 

İstanbul 
Ali Nejat ölçen 
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Adı geçen arazi, Belediyece, hliıçbir şeflc'ilidJö mad
dede belıülbilen hal yapma maksadı dışında kullanı
lamaz. Belediyece maksat dı*şn kullanımaliara teşeb
büs hallimde bu arazi aynı bedelle Atatürk Orman 
Çiftliğimle iade ed'illir. 

,BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. . 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Katıfoyoruz. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Önerge aleyhinde 

siöz isltüyorum. 
BAŞKAN — Önerge içlin müzakere açmıyoruz 

efendim. Komisyon katıldığıma göre, sadece oyla-
rınıza arz ediyoruz: Kalbini edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

ıMaddeyi, kaibul edilen bu sekiyle oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlüV 
mişıtir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde, lehte, aleyhte söz iste
yen var mı?.. Buyurun Sayın Şener, lehinde. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bu Kanun, Bütçe ve Plan Komisyonuna birkaç 
defa geldi. Tarım Komisyonunda bulunduğum zaman 
da yine gelmişti. Hatta, Gazi Terbiye Enstitüsüne ve
rilen bir arsa dolayısıyle de, mahallinde bu konuları 
tetkik etmek üzere Bütçe Plan Komisyonundan bir 
heyet olarak Atatürk Orman Çiftliğine gitmiştik. 

Sayın Başkan, aslında bırakınız belediyeye veril
mesi gereken bu araziyi, zamanında, zamanın hükü
metlerince Atatürk Orman Çiftliği bir nevi teksim 
edilmiştir. Bakınız arz edeyim : Burada birçok arka
daş Atatürk'ün bu çiftlik hakkındaki vasiyetnamesini 
güzel güzel dile getirdi, ama Atatürk Orman Çiftliği
nin özel kanununa rağmen, bir kısım arazi Çimento 
Sanayiine verilmiş, Ziraî Donatıma verilmiş, Türk 
Traktörlerine (ki eski ismi ile «Minneapolis» e) ve
rilmiş, Devlet Üretme Çiftliklerine bina yapmak üze
re verilmiş, Trafik kulübesinin karşısında bulunan ve 
ağaçlandırılması gereken, Atatürk Orman Çiftliğine 

asıl çiftlik manzarası verecek olan kısımlar özel koo
peratiflere verilmiş, dağıtılmış. Eğer dosyasında var
sa arkadaşlarımın görmelerini isterim, Atatürk Or
man Çiftliği böylece yamalı bir bohça haline getiril
miş. 

Ben, talebe olarak Atatürk Orman Çiftliğinde, bi
rinci sınıfta iken staj gören bir arkadaşınızım. Hangi 
maksatla kurulduğu belli, ama maalesef Orman Çift
liği denmiş, şimdi sadece Orman Bakanlığının bir 
araştırma enstitüsünden başka ormanı ilgilendiren hiç 
bir konu yok. Akasyaların dikiminde dahi tulumu 
giymiş, bütün arkadaşlarımla beraber bakraçla su ta
şımışım kendim staj yaparken. Bugün gidiniz bakınız 
ki, hep dağıtılmış. 

Şimdi, yeni bir arzu ile yeni bir inşaat yapılmak 
üzere bir hizmet gayesiyle belediye bunu almaktadır. 
Bütçe ve Plan Komisyonunda bunun münakaşaları 
çok uzun uzun yapılmış. Lehte olan arkadaşlar oldu 
politik yönden, aleyhte olan arkadaşlaV oldu yine po
litik yönden son fıkradaki «maksadına matuf» ibare
sini benimsedim ve eğer maksadına matuf kullanıla
caksa, belediyeye tahsisinin dışında kullanmama kay-
dü şartıyle bu kanuna müsbet oy vermeyi arzuladım. 
Bu belediye reisi gider, yarın bir başka belediye rei
si gelir; araziyi beğenmez veya parası olmaz, bunu 
satmak ister... Ben buna katiyen taraftar değilim. O 
bakımdan bu son fıkrayı beğendim, doğrudur. Eğer 
ileride böyle bir durum olursa Atatürk Orman Çiftli
ğine geri verilmelidir, iade edilmelidir. Ama maksada 
uygun olarak kullanılacaksa mesele yok. Bugün An
kara halkını görüyorsunuz, sebze tertemiz olarak 
geliyor Ankara'ya, kirli olarak alıyor. Muhakkak ki, 
temiz bir yerde sebzenin satılması, orada alıveriş edil
mesi çok daha iyi olur ve gereklidir. 

Sayın arkadaşlarım, bu arazi bugün kömür depo 
su halinde kullanılmaktadır. Bir kısmı içinden kara
yolu ve tren yolu geçiyor. Burada bir meyve fidan
lığı, bir de ağaç fidanlığı olan kısım vardır. Sayın 
Tarım Bakanından istirham edeceğim; özel kanunu 
vardır, özel bir müessesedir, Tarım Bakanlığına bağ
lıdır, kendi bünyesi içerisinde müstakildir, bilhassa 
Ankara halkına bir mesire yeri olabilecek nitelikte
dir. Ankara'lı fakir ailenin pazar günleri vaktini ge
çirebileceği, kirli Ankara havasının içinde bir pence
re teşkil edecek olan Atatürk Orman Çiftliği gibi bir 
yere mutlaka ihtiyacı vardır; ama bu, o gayeden uzak
laşmıştır arkadaşlarım, tamamen uzaklaşmıştır. Gitti
ğinizde görürsünüz; 1942'de dikilen akasyalar bitti, 
yerine başkası dikilememiştir. Bir zamanlar meyve 
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ağaçları var idi, şimdi çam ağaçları dikmişlerdir. 
Muhterem arkadaşlarım, bu gibi fidanlar, toprağın 
mikro organizmasını bilmeden, toprağın strüktürünü 
bilmeden, toprağın kimyasal olaylarını bilmeden, rast-
gele her istediğiniz yere dikilemez. Sayın Tarım Ba
kanından istirham ediyorum, Atatürk Orman Çiftli
ği üzerinde gerektiği kadar durmalıdır. Yoksa, size 
şunu ifade edeyim; yarın öbürgün bizden sonra gele
cek olan arkadaşlar herhalde yine bu Atatürk Orman 
Çiftliği için bir arazinin satılmasını teklif edecekler 
zorlamalar gelecektir. Çünkü, öyle gördük; taksim 
edilmiş, yamalı bohça haline gelmiştir. Gıdınız Gazi 
Orman Çiftliğinin esas haritasını görünüz; bölünmüş, 
parçalanmıştır. Bundan sonra da yine aynı şeylerle 
karşı karşıya kalınmak mümkündür; ama yine de söy
lüyorum ve o nokta üzerinde bağlamak istiyorum : 
Son eklenen fıkra gereğince, geriye iade edilmek kay
dı şartıyle buna müsbet oy vereceğim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 

500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satıl
masına dair Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu Kanun tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir; 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

5. — Konya Milletvekili Şener Battalın, 1146 ve 
1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sayısı : 170) 

BAŞKAN — Gündemin 5 nci sırasında bulunan 
170 S. Sayılı kanun teklifi ile gündeme alınma öner
gesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. Sa
yısı : 171) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 nci sırasında bulunan 
171 S. Sayılı kanun tasarısının görüşülmesine geçiyo
ruz. 

(1) 171 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Hükümet burada mı? 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YAR

DIMCISI AL t TURAÇLI — Efendim, Hükümeti 
temsile yetki belgem var, . 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi burada, yetki 
belgesi var. 

Komisyon?.. 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Ko

misyon burada Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hangi komisyorf? 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Bayın

dırlık, Ulaştırma Komisyonu efendim. 
BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonu burada. 
Raporu okutuyorum efendim. 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis

yonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

5584 sayılı Posta Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması hakkında 

Kanun tasarısı. 

Madde 1. — 5584 sayılı ve 2 . 3 . 1950 tarihli 
.Posta Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

PTT İdaresinin Görevleri : 
Madde 1. — PTT İdaresi : 
A) Açık ve kapalı mektuplar, kartlar, gazeteler

le belli zamanlarda çıkan dergiler, kitaplar, her tür
lü basılmış kâğıtlar, küçük paketler, değer konulmuş 
mektuplar ve kutular, değer konulmuş veya değer ko
nulmamış posta kolileri ve tebliğ kâğıtları kabul et
mek, taşımak ve dağıtmak; 

B) Bedelleri postanelerde ödenecek posta bono
ları ile posta ve telgraf havaleleri düzenlemek; 

C) Gerektiğinde posta merkezlerine gösterilmek 
üzere «kimlik kartı» vermek; 

D) İmkân bulunan yerlerde ve demiryolları, de
nizyolları ve havayolları iş alanları dışında kendi ta
şıtlar ıyle yolcu ve bagaj taşımak; 

E) Posta çekleri işlemleri ve Bankalar Kanunu 
hükümleri dairesinde her türlü işleri yapmak üzere 
«Posta Biriktirme Sandığı»* kurmak görevleri ile ödev
lidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyo-
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rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 5584 sayılı Posta Kanununun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Posta maddelerinin yollanma şekilleri 
Madde 3. — I - Mektuplar, kartlar, gazeteler, 

dergiler, kitaplar, basılmış kâğıtlar ve küçük paket
ler taa-ıhütlü olarak da kabul edilir. Taahhütlü mad
deler ve değer konulmuş mektuplar ve kutular ile 
posta kolileri ödeme şartlı ve Laveleler ibranameli 
olarak dahi kabul edilir. 

II - Adressiz basılmış kâğitlaı taahhütlü ve öde
me şartlı olarak gönderilemez. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — 5584 sayılı Posta Kanununun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Posta maddeleriyle değerli maddelerin kabul şartla

rını ve merkezlerin sınıflarını belirtme yetkisi 
Madde 5. — PTT İdaresi posta ve telgraf hava

leleri ile değerli maddelerin, çeklerin ve ödeme şartlı 
maddelerin şart edilecek bedellerinin ihtiyaca göre 
değer ve sayılarını kısmaya ve bütün posta madde
lerinin ağırlık ve büyüklüklerini, kabul şartlarını ve 
abone kutuları bakımından merkezlerin sınıflarını be
lirtmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — 5584 sayılı Posta Kanununun 25 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ücretlerin ödenmesi 
Madde 25. — I - Genel olarak ücretler çıkış ye

rinde tam ödenir. 
Ancak : 
A) Ücretleri öksik verilen veya hiç verilmeyen 

adi mektuplarla posta kartları; 

B) Ücretleri eksik verilen gazeteler, dergiler, ki
taplar, basılmış kâğıtlar ve küçük paketler de kab-ul 
edilir. 

II - Verilmemiş veya eksik verilmiş olan ücretler 
alıcılarından, ya da alıcılar kabul etmediği takdirde 
göndericilerinden iki kat olafak alınır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — 5584 sayılı Posta Kanununun 26 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir araya toplanmış türlü maddeler 
Madde 26. — Bir posta maddesi içinde ga

zete, dergi, kitap ve basılmış kâğıtlar (körlere mah
sus basılmış kâğıtlar hariç) toplanabilir. Böyle bir 
araya toplanarak gönderilen bir posta maddesinin ta-
mamanın ücreti içinde bulunanlardan ücreti en yük
sek olana göre alınır. 

BAŞKAN — 5 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 31 
nci maddesinin IV ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

IV. — Tebliğ kâğıtları postrestant olarak gönde
rilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler;.. Kabul edilmiştir 

Madde 7. — 5584 sayılı Posta Kanununun 35 
nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 5584 sayılı Posta Kanununun 40 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Posta maddeleri içine konulamayacak şeyler 

Madde 40. — Gerek PTT İdaresi ve gerek kişi
ler ve taşıma kurumları tarafından taşınan paketle
rin ve gazeteler ile her türlü basılmış kâğıtların iç
lerine açık olsa bile mektup veya bu mahiyette kâ
ğıtlar konulamayacağı gibi bunların içlerine, zarf ve 
kuşakları üzerine haberleşmeye ait işaretler veya 
yazılar yazılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 5584 sayılı Posta Kanununun 46 
nci maddesinin I nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

I - PTT İdaresi üzerine aldığı görevleri kanun dai
resinde yapmamaktan, posta ve telgraf havaleleri 
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posta çekleri hesabı ve ödeme şartlı maddeler ve di
ğer İşlemler dolayısıyle tahsil ettiği paralardan an
cak bu kanunda tayin edilen hadler dahilinde sorum
ludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 5584 sayılı Posta Kanununun 50 
nci maddesinin II ve III ncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

II - Taahhütlü olarak gönderilen bir maddenin 
kaybı halinde PTT İdaresince taahhüt ücretinin 50 
katı tutarında tazminat verilir 

III - Değer konulmamış bir kolinin kaybolması, 
çalınması veya hasarı halinde PTT idaresi, kolinin 
postaya verildiği yerdeki ve zamandaki gerçek değe
rini ve hasar halinde, uğradığı zarar derecesini göz-
önüne alarak bir taahhütlü mektup tazminatından az 
olmamak üzere, kolinin âdi posta ücretinin 10 katı 
tutarında tazminat verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 5584 sayılı Posta Kanununun 52 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme şartlı maddelerle postaya verilen paralar için 
sorum 

Madde 52. — I - Ödeme şartlı maddelerin kay
bolması, çalınması veya hasarı halinde, PTT idaresi 
bu maddelerin ödeme şartlı olmayanları derecesin
de sorumludur. 

Tahsili şart edilen para miktarı «değer konulma» 
sayılmaz. 

II - PTT idaresi şart edilen bedelden, buna ait 
maddenin alıcısına tesliminden aonra sorumlu olur. 
Ödeme şartlı maddeler bedelleri alınmadan verildi
ği ve alıcıdan bu maddeleri ne geri akrıak, ne de be
dellerini tahsil etmek mümkün olmadığı takdirde 
dahi-PTT idaresi yine hak sahiplerine karşı şart edi
len bedelden sorumlu olur. 

III - PTT İdaresi, göndericilere ve hesap sahip
lerine karşı havale paralarından ve başka suretlerle 
yatırılan paralardan ve yapılan hesap ve devirlerin
den ödeme yapılıncaya veya hesapların alacak kay
dı işleninceye kadar sorumlu olduğu gibi çek hesa
bı sahibinin alacağından dolayı da sorumludur. 

IV - Posta çeklerinin kaybından ve her ne su
retle olursa olsun kötüye kullanılmasından ileri ge
len zararlardan çek sahipleri sorumludur. Ancak 
üçüncü bir kişi tarafından çekin kötüye kullanılma
sı üzerine yapılacak ödemelerde, hesaba geçirilme
lerde ve hesaptan hesaba devirlerde PTT memurla
rının suç ortaklığı veya ağır kusurları da bulunduğu 
anlaşılırsa PTT idaresi dahi soruma katılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu Kanun yayımını izleyen ikin
ci ayın başında yürürlüğe girer 

BAŞKAN — 12 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 12 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 13 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 13 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak 
isteyen sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarını
za arz ediyorum. Kabul eJenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

7. — 22 11 . 19/2 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütah
ya Milletvekili İlhan Ersoy'uiı, 22 . 11 . 1972 günlü 
ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) 
(S. Sayısı : 181) (1) 

BAŞKAN — 181 S. Sayılı, gündemin 7 nci sıra
sında yer alan tasarı ve teklifin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. Ka
nunun müzakeresine başlıyoruz. 

Kısa bir komisyon raporu vardır, okutuyorum. 
(Plan Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Karşı oy görüşü vardır, okutuyo

rum. 
(Karşı oy görüşü okundu) 

(1) 181 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

— 191 — 



M. Meclisi B : 16 Î6 . 3 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki görüş
melere geçiyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ca
hit Angın, buyurun efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
Grup adına söz istiyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA CAHİT ANGIN (Ço
rum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Mevcut öneri, devlet kaynaklarını keyfî harcama
larla tüketen, israf eden sakıncalı bir gelişmenin işa
retidir. Öncelikle ve önemle üzerine parmaik basmak 
istediğimiz yanı, bir parlamentonun böylesine kısa 
zamanda ı% 100 ters yönde yasa değişikliği eğilimi
ni göstermesini sağlıklı bir eğilim olarak da görmedi-
ğimizdir. 

1972'de kanunun 50 nci maddesini bu Parlamen
tonun oyları yle değiştirmişiz. Henüz 3,5 yılını dol
durmadan eskiye dönmek istiyoruz. Bir parlamento
nun böyle bir eğilimi hafıza maluliyetinden ileri ge
lir ki, parlamentonun mekanizması içinde bu hasta
lığı teşhis edip, tedavi yolları aramamız gerekir. Bu 
önerinin Genel Kurula kadaı gelmesi bizlere işaret 
olmalıdır, konunun bu yanı ayrıca Parlamento olarak 
ele alınmalıdır. 

Önerinin gerekçelerine bakacak olursak; gerekçe 
ile sonuç arasında bir ilişki kuramadığımızı belirt
mek isterim. Bu gerekçe, olsa olsa uygulanmakta 
olan statünün korunmasını gerekli kılmaktadır arka
daşlarım. Gerek Gençlik ve Spor Bakanlığının, ge
rek ilhan Ersoy arkadaşımızın, gerekse Bütçe Plan 
Komisyonunun birleştikleri ortak noktalan tek 'tek 
gözden geçirelim: 

«Her kamu hizmetinin Devletçe ve Devlet eliyle 
yapılamayacağı muhakkak olan bir ülkeyiz» denil
mektedir. Neden? Kamu hizmetlerinin boyutları bü
yüktür. Böyle bir hizmet ancak Devlet kaynaklarıy-
le karşılanabilir. Büyük hizmetlerin projeleri de bü
yüktür, teknisyen, uzman devlettedir. Hal böyle iken, 
bu tür hizmetleri Devlet eliyle yapamayan bir ülke 
olmamızın nedeni, sağlıklı bir v vergi düzeni kurula
maması yüzünden, yani kaynak yetersizliğinden ileri 
gelmektedir. Gerekçenin birincisi bu, gerçeği açıkla
maktadır. 

Buna dayalı olarak da, - dikkat buyurun - gerek
çede ne deniyor? «Özellikle çeşitli dernekler kura
rak, bu hizmetlerin hayırsever vatandaşların yardı-
mıyle yapılması yaygındır ülkemizde.» 

Neden bu böyledir? Çünkü, ülkemizde kamu hiz
met ve ihtiyaçlarının giderilmesinde devlet kaynak

larının kıtlığı ve yetersizliği karşısında, vatandaşları
mızın hayırseverliklerine sık sık bir kaynak olarak 
müracaat etmek zaruretinden doğmaktadır da onun 
içindir. Bu iki ortak noktanın ortaya koyduğu ger
çek karşısında Yüce Parlamentomuz, Dernekler Ya
sasını değiştirmiş ve 50 nci maddeyi 1972'de tedvin 
etmiştir; çoğunluğu teşkil eden Adalet Partisi grupu-
nun değerli oylarıyle. 

Görüşmekte olduğumuz değişikliğin gerekçesi bu 
iki noktayı ele almış, ancak açık bir çelişki içinde ha
yırsever halkımızın yardımlarına ilâveten, Devlet 
yardımı ile de beslemeliyiz sonucuna varılmaktadır. 
Hemen mukadder soruyu yöneltmek jsterim arka
daşlarıma. Hani Devlet kaynaklarının yetersizliği kar
şısında halkımızın hayırseverliğine de bir kaynak 
olarak müracaat ediyorduk ve onun için devletler hu
kukunu bu tarzda değiştirdik? Kamu hizmetlerinin 
giderilmesinde devlet kaynaklan yeterli olsa, yerel 
nedenlerin beslendiği küçük ihtiyaçların veya nadir 
felâket ve afetler dışında halkın hayırseverliğine mü
racaat etmemize gerek kalmayacak Bu konuda ida
rî alanda gerekli görülüyorsa bir tedbire ihtiyaç var
dır, o da; halkın hayırsever duygularıyle Devletin kıt 
kaynaklarının israfını önleyici tedbirler alınabilir, 
hatta bu, bir yönetmelikle de düzenlenebilir. 

Bu yasa değişikliği ile, Devlet ve katma bütçeli 
daireler, mahallî idareler, İktisadî Devlet Teşekkül
leri /e bunlara bağlı müesseseler gibi kaynaklarının 
yetersizliği bütün şiddetiyle hissedildiği şu günlerde, 
bu kaynakların bir devlet disiplini dışında gelişigüzel 
harcamalarla çarçur edilmesi sonucuna doğru git
mekteyiz. Bu haksız, plansız kaynak aktarma; ayrıca
lığı ve bölgelerarası dengesizliği daha da çok artıra
caktır değerli arkadaşlarım. 

Belki du bir ölçüde partizanlığı besleyeceğiz; kıt 
kaynakları israf etme karşılığında. 20"'- 25 yıllık acı 
deneylerden sonra, Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesiyle geldiğimiz bir noktadan geriye doğru gi
diyoruz; her türlü israf ile ciddî mücadele içinde ol: 

mamız gereken günlerde. 
Gençlik ve Spor Bakanlığının, her dereceli öğre

nim kurumları, spor kulüpleri, izcilik dernekleri, tes
cilini yaptırmış amatör spor kulüplerine değinen ge
rekçesiyle değişikliğe katıldığım çok sakıncalı gör
mekteyiz. 50 nci maddenin yazılı şekli almasında, ya
ni 6 ay hapis cezasının konulmasında, Devlet kaynak -
larıyle değinilen spor kulüpleri ve dernekler arasında 
kurulmuş bulunan köprülerin vardığı boyutlardan 
ileri gelmiştir 3,5 sene evvel. Amatör kulüplerin ama-
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tör branşlarında gizli profesyonelliği bütün yozluğu j 
ile getirecek ve daha da yozlaştıracaktır. Hangi spor 
kulübü amatördür veya Türkiye'de amatör olma
yan spor kulübü var mı? Bir Tokatspor, bir Çorum-
spor... Hangi kulüp amatör değil, hepsi amatördür 
ama, profesyonel olan branşr vardır; futbol gibi. I 

Kamu İktisadî Devlet Teşekkülleri mevcut ama
tör futbolcuları gizli profesyonelliğin ağına düşüre
cektir. Bunları geçmişte gördük, 50 nci madde ile I 
önledik; şimdi ne değişti de geriye gidiyoruz? Ama
tör duygularla sahalarda ter döken gençlerin, para 
için top peşinde koşanların üstünlükleri altında ezil- I 
melerine yeniden tanık olacağız. Sayın Bakanımızın 
seçim çevresi Tokat'tan misal vereyim: Turhal Şeker 
Fabrikasının Müdürü futbol tutkusu olan bir kişi 
ise, şeker fabrikasının kasasından amatörlük adı al
tında Tokat'ın dışında Çorum'dan, Samsun'dan, hat
ta Ankara'dan, İstanbul'dan 11 tane futbolcuyu mü- I 
ıkemmelen toplayacak çıkaracaktır. Değerli Bakanı
mın Niksar'ından, Reşadiye'sinden gelen pür amatör I 
çocukları şakır şakır para gücüyle ezecektir. Buna I 
hakkımız yoktur değerli arkadaşlarım. Bunun acısı- I 
nı amatör futbol alanında ciddî amatörler çok çekti I 
yıllar yılı. 

Hangi amatör sporun desteklenmesinden bahse
dilmektedir, anlayamadım. 50 yaşmı aşkın kulüple
rimiz vardır. Bunlardan bir tekinin amatör bir branş- I 
ta başarısı tespit edilmiş midir? 50, 60, 70 yıllık ku
lüpler vardır, bunlarm bir teki amatör bir branşta I 
şu ülkeye bir tek tesis kazandırmış mıdır değerli ar
kadaşlarını? Yoktur, bulamazsınız. Ya? Kumar oy
nanan, içki içilen «lokal» adı altında yerler yapmış
lardır, başka hiç bir şey yapmamışlardır. 

Fabrikalarda işçiye spor yapması için gerekli sa- I 
ha ve malzemelerin verilmesi, olanaklar sağlanması I 
yasa gereğidir. Bunları yapsa kamu ve özel sektör, I 
serbest saatlerinde çamurlu fabrika önlerinde işçi tu- I 
lumuyle top peşinde koşan, ondan sonra da terli ter
li tezgâhının başına geçen işçileri görmeyeceğiz. İs
tanbul'un, Ankara'nın kitlenmiş trafiği içinde plastik 
top peşinde koşan çocukları görmekteyiz. Yasa gerek
lerini yerine getirmeyenlerin bu yasa değişikliklerini 
istemelerindeki amaç, toplumda kitle sporunu ge
liştirmek yerine sadece ve sadece kamu iktisadî te
şebbüsleri kasalarının finanse ettiği 11 kişiyi sahaya 
çıkarmalktrr. 

Bunun Türk sporuyle, onun" sorunlarıyle ilgi ve 
alâkası yoktur. Örneğin, Çorum'da güçlü bir Çimen
to Spor yaratmak ve diğer ilçelerin pür amatör fut- I 

bol takımlarını ezmek sonuçlarını yıllar yılı Çorum' 
da öiz seyrettik. Değerli arkadaşlarımızın, herkesin 
kendi seçim çevresinde pördüKİeri budur. 

Bir yarış başlayacak, kamu iktisadî teşebbüsleri
nin kasalarından beslenen takımlarla boy ölçüşebil
mek için, mahallî belediyek-rin boş kasalarına diğer 
spor kulüpleri uzanacak. Belediyelerin bitmiş, tüken
miş kasalarıyle karşı çıkamayacak o çevrenin baskı
sına. Bu sefer özel idare bütçelerinden, belediye büt
çelerinden, çeşitli kaynaklardan bu yanlış, yozlaşmış, 
amatörlüğü öldürücü yöne giden yarışta bu suretle 
artık tüm kasalar açık hale getirilmiş oluyor. 

Gerçekten kulüplerimin yönetim bakımından, 
malî bakımdan çok büyük sıkınalar içindedir. Sorun 
böylesine palyatif tedbirlerle çare bulunamayacak 
kadar büyüktür. Öncelikle kulüpler nasıl bu duruma 
düşürülüyor veya düşüyor? Kulüpleri gerçekten 
Türk sporuna hizmet eden kuruluşlar haline nasıl ge
tireceğiz? Geç bile kalıyoruz çünkü kulüplerin spo
rumuza olan katkıları, kulüplerin yönetimi, kulüple
rimizin malî gelecekleri hiç bir şekilde prensibe bağ
lanmamış; yıllar yılı kulüpler kendi kaderine, yöne
ticilerinin insafına ve ihtirasına terk edilmişlerdir. 

Bilhassa bu tersine gidiş nedeniyle gerek spor ku
lüpleriyle müessese kulüpleri, gerekse kulüplerle be
lediye arasındaki anlaşmazlıkların nedeni bu düzen
sizliğin artık patlama noktasına gelmesidir. Bu neden
lerle Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız bu teklifleri
ni geriye alsınlar, günün koşullarına cevap verecek 
bir çalışma mahsulü olan önerileriyle gelsinler. 

İçinde bulunduğumuz günlerde Gençlik ve Spor 
Bakanlığı gençlik sorunlarına ciddî ölçüler içinde 
yaklaşmalıdır. Gerçi gençlik ilişkilerinin bugünlerde 
kaba kuvvete, sadizme iltifat eden karakteri dış et
kilerden ileri gelmekteyse de; sorunun bilimsel öl
çüler içinde araştırılmaya tabi tutularak pedagojik, 
sosyolojik, ekonomik kökenlerine eğilmek zorunda
yız. 

İnsanı insan yapan; güzellik, iyilik, çalışkanlık, 
yapıcılık, araştırmacılık yeteneklerini geliştirici ted
birleri almak; gençliği kaba kuvvetin, sadizmin aracr 
olmayacak, seksomaninin, seks sefaletinin, diskoteğin 
basıncından kurtaracak yollar aramalıyız. 

Artık çocuklarımızın, gençliğimizin geniş halk 
yığınlarının akıl ve moral sağlığı, sokağın, kahvenin, 
diskoteğin, kötü filmin etkisinden kurtarmak için, 
yüz bin kişilik stad yerine, kitaplığı, müzik, tiyatro, 
resim, spor gibi çeşitli kültür, sanat ve spor kollarıy-
le, 100 adet boş zamanları değerlendirme merkezleri 
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gibi eserlerle, ciddî ve köklü tedbirlere eğilmeliyiz de
ğerli arkadaşlarım. 

Getirilen değişiklik, gençlik kesiminde terörizmi 
besleyen birçok dernekleri ve 3 mihrakları Devlet 
kaynaklarından besleyecek, daha büyük boyutlara 
varacak, terörizmi önlemede Devlet acz içinde kala
caktır, denetlenemeyecektir. Bazı Kamu iktisadî Te
şebbüslerinde bulunan, politikaya hevesli olan kişi
ler, yani onu dahi kontrol etmeyeceğiz. Adam, poli
tikaya hevesi varsa, Kamu iktisadî Teşebbüsünün 
de başında ise, el altından, müstakbel seçim yatırımı 
yapmak için, gizli gizli birçok dernekleri besleyecek, 
kendi reklâmını yaptıracaktır; geçmişte gördük ya
pılmıştır, daha fazla yapılacaktır. Denetleyemeyecek-
siniz. Okulda, sağlık hizmetlerinde, cami yapımında 
da böyle olacaktır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, köy vardır, ekono-. 
mik yapısı elverişsizdir, insan unsuru, dernek kurmak, 
bir konuda bir derneği gayesine vardırmak da o çev
renin insan unsuru ile ilgilidir. Cami değil, mescidi 
yoktur. Ekonomik yönden bitmiştir. Mescidini veya 
camisini dahi Devletten bekler. Ama ekonomik du
rumu iyi olan çevrenin insan unsuru da iyidir. Bir 
camisi vardır, alt mahalleye bir cami daha kuracak, 
Devletten yardım alacak, ama hiç camisi olmayan ve 
camisini doğrudan doğruya Devletten bekleyen o yö
reye gitmesi lâzımgelen kaynak, camisi olan ikinci bir 
yere gidecektir. 

Bir bölgenin sağlık hizmetlerini düzenlemek ilgi
li bakanlığın görevi. O yörede gerekli araştırmayı 
yapmış, programlamış, sağlık sorununu çözümlemek 
için. Filanca köyde demiş sağlık ocağı, filanca yer
de sağlık; merkezi. Yol ve merkezî durumu itibariyle 
de merkezî bir yere de demiş ki; şurada tedavi ola
cak, buraya da hastane. Hemen ona yakın 4 - 5 ki
lometre mesafedeki bir ilçede, ilçelerarası rekabet 
nedeniyle; efendim bu hastane burada kurulmalıdır. 
Her gün karşılaştığımız konular bunlar değerli arka
daşlarım. Hemen bir dernek kuracak, böyle milyon
ları aşmış malî portesi olan bir sorunu çözmek için 
o çevrenin hayırsever halkının katkısı yetmeyecek. 
Ee ne yapsın, yine Devlete. Devletimiz, bırak hasta
neyi, sağlık merkezini götür emediği en ücra köşesi 
dururken, oraya gitmesi lâzımgelinken, politik merdi
venlerden çıkarak, sağlık hastanesi bulunan bir yere 
5 kilometre mesafede yine ikinci bir hastane yapıla
caktır. 

Değerli İlhan Ersoy arkadaşım gerekçesinde der 
ki: Bir yabancı dil laboratuvarına okulların ihtiyacı 

yok mu? Ee, var. Çok da önemli, gerçekten yapıl
ması lâzım. Çağımızda yabancı dilin önemini inkâr 
eden var mı? Yok, ama üniversite giriş imtihanları 
bir gerçeği ortaya koydu. Belli bölgelerin çocukları, 
belli bölgelerin çocukları ile, belli bölgelerin ve mer
kezlerin liselerinden çıkanlar arasında büyük seviye 
farkı var. Millî Eğitim Bakanlığımız gitsin, yabancı 
dil laboratuvarını bütün Türkiye'deki bütün okulla
ra götürsün. Kim istemez, niye götüremez? Kaynağı 
elverişsiz de onun için. Bu gerçek ortada iken Sayın 
ilhan Ersoy arkadaşım diyor ki: «O derneği Devlet 
desteklesin.» Bu ne olacak değerli arkadaşlarım, der
neği kurmak yaşatmak da o çevrenin insan unsuru, 
ehliyet isteyen bir iştir. Yine Ankara, istanbul, iz
mir gibi, kalkınmış, insan unsuru yerinde, girişimi, 
müteşebbisi fazla olan bölgenin insanı derneğini ku
racak, yine yabancı dil öğrenimi bakımından daha 
çok imkânı elverişli olan bölgelerde, yine oraya ya
bancı dil laboratuvarı yapılacak; ama Van'ın Siirt'in, 
Hakkâri'nin, Nevşehir'in, Çörum'un, müteşebbisi bu
nu yapamayacak. Yani bölgelerarası dengesizliği, 
bölgelerarası eğitim kurumlarının mezunları arasın
daki seviye farklılığını daha çok artıracak bir yöne 
götürecektir değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Angın, iki dakikanız var 
efendim. 

CAHlT ANGIN (Devamla) — Bitti efendim. 
Kamu maliyesi ve Anayasa hükümleri bakımın

dan da teklif son derecede sakıncalıdır. Vergilerle 
toplanan kaynaklar, gelişigüzel, keyfî ölçüler içinde 
tahsis edilemez, harcanamaz, Anayasa hükümleri ba
kımından teklif temel yasaya da aykırıdır, ciddî Dev
let yönetimi yerine keyfî yönetimi tercihtir. 

Bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Grupu bu 
yasa değişikliğine karşıdır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Angın. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Özer Ölç

men, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Konya) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; teklif hak
kında Demokratik Parti Grupunun görüşlerini kısaca 
arza çalışacağım. 

Her şeyden önce kamu yararına dernekler mesele
sine kısaca değinmek istiyorum. Çünkü, bu teklifin 
verilmesinde, Dernekler Kanununun bu şekilde tadil 
edilni£!S!inde«Kamu yararına dernek» meselesi mühim 
rol oynamaktadır. Bir derneğin kamu yararına dernek 
olarak kabul edilebilmesi, Bakanlar Kurulunca çok 
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güç bir prosedür haline getirilmiştir. Hakikaten, ka
mu yararına olan bir derneğin dahi, bu prosedür
den geçirilerek Bakanlar Kurulunca kamu yararına 
bir dernek olarak ilân edilmesi mümkün olmayan 
bir duruma getirilmiştir. Böyle olunca, hakikaten, 
bazen kamu yararına olması gereken bir dernek bu 
haktan istifade edememekte ve bu hakkın doğurdu
ğu neteicelerden de yararlanamamaktadır. Onun için 
D. P. Grupu olarak bu kanun teklifi hazırlanmış
tır kanaatindeyiz ve bunu bir eksikliğin kapatılması 
olarak lüzumlu gördüğümüzü de belirtmek istiyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuda ben bir mü
şahhas örnek vermek istiyorum. Sayın profesör Ir-
mak'ın Başbakanlığı sırasında kendisinin de men
subu bulunduğu ve memleketinin Ankara'daki bir 
derneği olan Konya Yüksek Tahsil Talebe Derneği
nin, kamu yararına dernek haline getirilmesi için, 
Başbakan olarak bizzat uğraştığı halde bunda mu
vaffak olamamıştı. Ben, bu m'isali kamu yararına 
dernek yapılması keyfiyetinin Bakanlar Kurulunca 
ne kadar zor bir prosedür haline getirildiğini anlat
mak için söylüyorum. 

Durum bu olunca, hakikaten başka yerden kay
nak bulamayan birtakım dernekler maddî imkânsız
lıklar içinde kalıyorlar, yüksek öğrenci yetiştirme 
dernekleri, yüksek öğrenci yurtları, cami yaptırma 
dernekleri, hastane yaptırma dernekleri gibi hakika
ten kamu yararına çalışan dernekler bu imkânlardan 
yararlanmaktan mahrum bırakılıyorlar. Bunun için, 
bu tadil teklifini bir çok yönleriyle olumlu buldu
ğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkada
şımız Angın da haklı noktalara temas ettiler, kendi
lerinin endişelerine katılmamak mümkün değil; ama 
Türkiye'de zaten öyle bir fiilî durum meydana ge
tirilmiş ki, siz «Vermiyoruz», o kulüpler de «Almı
yoruz» deseler dahi, bir formülü bulunup el altın
dan muhakkak bunlara bu paralar, bu maddî ola
naklar sağlanmaktadır. 

Profesyonel kulüplerin durumuna göz atalım. 
Profesyonel kulüplerimiz bugün o hale gelmişlerdir 
ki, ya.'bancı antrenörler, yabancı oyuncular milyon
lar verilerek, dövizlerle yurt dışından getirtildiği hal
de, profesyonel sporda durumumuz dünya klasma
nında maalesef yine en arkada gelmektedir. Gü
reşinde de, futbolunda da, diğer spor dallarında da 
durumumuz budur. Vakıa güreş amatördür, güreşi 
profesyonel spor saymak doğru değildir ama, pro

fesyonel kulüplerimiz işi öylesine ileri götürmüş
lerdir ki, artık politikaya dahi karışmışlardır. Bir 
bakıyoruz, büyük bir profesyonel kulübümüzün baş
kanı, seçimlerden evvel bir Mercedes otomobilini 
bir siyasî partimizin genel başkanının emrine tah
sis edebiliyor. Sayın Emin Cankurtaran - Fenerbah-
çenin Başkanı - seçimlerden evvel bir yeni Merce
des otomobilini Sayın Başbakan yardımcısının emri
ne seçim kampanyasında tahsis edebiliyor; kim
seden de çıt çıkmıyor, ses çıkmıyor. Diğer taraf
tan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Selâhattin 
Beyazıt, Milliyetçi Cephe Hükümetinin kurulabil
mesi için, sayın Bayar'ından, Demokratik Partili me
buslara varana kadar, yüksek seviyeli temas yap
ma ve organizatörlük vazifesini, aynen Bilderberg 
toplantısını tertip ettiği gibi, üzerine alarak yürü
tebiliyor. 

Şimdi profesyonel kulüplerimizin durumu bu. 
Öbür taraftan, amatör ata sporumuz güreşte artık 
ismimiz, lO'nculukta, 20 ncilikte dahi geçmez hale 
geldi. Bu durumda, madem ki Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü dahi bu 
kulüplerimize yardım edemeyecek hale gelmiştir 
ve fiiliyatta da bu yardımlar başka kanallarla ya
pılmaktadır, bu tadil * teklifini, bu eksikliği doldu
racak teklifi kabul etmemiz gerekecektir kanaatin
deyim. Hem bu suretle de halkımızın büyük emekler 
vererek belli bir noktaya getirdiği hizmetleri de ta
mamlayabilme konusunda bir imkân yaratmış ola
cağız. 

Yalnız, tabiî bunu hükümetlerin birer siyasî araç 
haline getirmekten dikkatle kaçınmalarını, da müm
künse bir madde ile veya bir çerçeve ile temin et
mekte yarar olacaktır. Bunu, icrada bulunan kimse
lerin politik yatırım aracı olarak kendi siyasî doğ
rultularında kullanmalarının da muhakkak önlen
mesi gereğine Demokratik Parti olarak inanmakta
yız. 

Bu görüş içinde teklife müspet oy vereceğimizi 
arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Hasan Tosyalı, buyurun. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla 
rım; 

Bu teklif, vatandaşlarımızın hayırsever düşün
ceyle bir araya gelerek, eğitim, ibadet yeri, sağlık ye
ri, talebeler için yurt ve diğer sosyal tesisleri, Hü-
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kümelin bu nevi hizmetleri yapmasını beklemeden, 
emek ve para katkısı yaparak, dernek kurarak işe 
başlama, bu eserleri meydana getirme arzusunu he
define ulaştıracak bir tekliftir. 

Bu teklif, genel ve katma bütçeli dairelerden, özel 
idarelerden de yardım almayı hedef tutmaktadır. 

Bu teklif, kamu yararına çalışan derneklere, güç
lerinin dsşmda kalan kısımlar için bir yardım yap
mayı hedef tutmaktadır. 

Bu teklif, bilhassa sporumuzu yurt sathına yay
mayı hedef alan, ilçelerde ve Ulerdtki amatör spor 
kulüplerine, yukarıda saydığım genel ve katma büt
çeli daireler, mahallî idareler, iktisadî Devlet Teşek
külleri ve buna benzer müesseselerin yardım ede
bilmelerine imkân vermektedir. Böylece sporumuz 
her branşı ile yurt sathına daha çok yaygın o'acak 
ve Türkiye'mizi temsil edecek spor kolları daha ge
niş tabandan kuvvetini alacaktır. Bu suretle bu tasa
rı kabul edilmekle, hem milletimizin tarihsel, mane
vî ve insanî duygularla bir araya gelerek eser mey
dana getirme arzusu hedefine ulaştırılmış olacak ve 
hem de Türk gençliği daha geniş bir satıhta, ama
tör kulüpler içerisinde, okul kulüpleri içerisinde, 
derneklerinde daha iyi faaliyette bulunarak, fizik
sel gelişmesi sağlanmış olacak ve Türkiye'yi temsil 
edecek Türk sporu, da, daha geniş sahalardan kay
nak temin etmiş olacaktır. 

Bu sebeple Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, 
bu tasarının lehnide oy kullanacağımızı ve kabulün
de memlekete hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler: Sayın Re
şit Ülker, Sayın Feyzullah Değerli, Sayın Ahmet Bul
da nlı. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
FEYZULLAH DEĞERLt (Tokat) — Sayın Baş

kan, grup adına, Tezkere geliyor. 
BAŞKAN — Gelsin değiştirelim. Tezkereyi gön

derin, değiştirelim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaş
larım; 

Benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu sözcüsü arkadaşım, konunun bütün ayrıntı
larına vukufla girdiler. Önümüzde, daha şurada 3-4 
sene evvel konuştuğumuz ye temel ilkelerini tartış
tığımız bir kanun üzerinde, bir değişiklik geliyor. 
Ben bir şeyi bilhassa belirtmek istiyorum: Bu ge
liş nedir? 

50 nci maddede derneklerin gelir kaynaklan, üye 
aidatı, dernekçe tertiplenen balo, dernekçe tertip
lenen piyango gelirleri, dernek mamelekinden elde 
edilen gelirler, bağış ve yardımlar... Kamu yararına 
çalışan dernekler dışında kalan dernekler, siyasî 
partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden yahut 
işçi veya işveren meslek teşekküllerinden herhangi 
bir surette yardım kabul edemezler. Genel ve katma 
bütçeli daireler, mahallî idareler, İktisadî Devlet 
Teşekkülleri ve bunlara bağlı müesseseler ile serma
yesinin yarısından fazlası devlete ait kuruluşlar an
cak yardım yapabilirler. Kime? Kamu yararına ça
lışan derneklere. Bu, bugün 1972'de kabul edilmiş 
yasanın hükmü. Tartışması yapılmış, buna göre ceza
lar getirilmiş ve o zaman da bu bir reform diye ge
tirilmiş. Ne olmuş, Sayın İlhan Ersoy arkadaşım 
özellikle kulüpleri amaçlayan bir değişiklik öneri
sinde bulunmuştur. Hükümetin teklifi ise - bilhassa 
dikkatinizi çekiyorum - «Her dereceli öğretim ku
rumları, spor kulüpleri ile, izcilik derneklerine ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tescilini yaptır
mış amatör spor kulüplerine yapılacak yardımlar, 
bu hükümler dışındadır» demiş. Yani Hükümet de, 
İlhan Ersoy arkadaşımızın kişisel önerisinden son
ra, Hükümetin getirdiği metinde de çok dar bir çer
çeve içerisinde tutulmuş iken, Komisyonda bu ala
bildiğine genişletilmiştir. 

Şimdi, ortada bir Hükümet mevcut; Hükümetin 
tasarısı mevcut; Komisyonun bu tasarı üzerinde bir 
tasarrufu mevcut. Böylece biraz evvel Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu görüşünü arz ederken çok haklı 
gerekçelere dayanmıştır. Bu gerekçelerin büyük bir 
çoğunluğuna Hükümet kanatları katılmış durumda; 
burada belgesi ile ortada. 1972'lerdeki görüşler de or
tada, zabıtların içerisinde. Anayasadan kaynağını 
alan, insanların bir araya gelerek birtakım amaçla
rı yerine getirmesi için kurulan dernekleri niye kuru
yorlar, devletten yardım alsın diye değil; tersine top
luma ve devlete yardım yapsın diye. Tamamen ama
ca aykırı, yani Dernekler Kanununun amacına aykırı, 
Bir dernek kurulup da devletten yardım almaz. Dev
letten yardım demek; Türk vatandaşlarının vergi
lerinden toplanan, güçlükle alın terinden alınan, işçi
nin emeğinden alınan, memurun elinden alınan pa
raların bir kısmını götürüp derneğe veriyor. E, der
nek ne? Toplumun içinde özel amaçlar güden bir ku
ruluş. Kanun bir ayrım yapmış, hiç vermem deme
miş. Kime veririm demiş? Kamu yararına çalışan 
derneklere, Eğer bir dernek kamu yararına çalıştığı-
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nı, Türkiye'de kabul edilmiş usullere göre ispatlarsa, 
alırsa bu yetkiyi, Bakanlar Kurulu kararını çıkartır
sa o derneğe yardım yapmayı yasa öngörmüş. Bunun 
ötesine çıkmak, Dernekler Kanununun amacının öte
sine gider. Şimdi burada birtakım kuruluşlara yar
dım yapılmasın mı? 

Değerli arkadaşlarım, yapılıyor, yapılabilir; büt
çe kanunu var. Bütçe Kanununa - bunların içinde 
haklı olabilecek istekler vardır - koyarsınız maddeyi, 
onun yanına da objektif ölçülerini koyarsınız. Na
sıl yardım yapılacağının, hangi derneklere hang/ şart
lar altında, nasıl yardım yapılacağının objektif ölçü
lerini koyarsınız. O yolla yardım yapmanız müm
kündür; ama burada getirilen değişiklikleri hiçbir 
şekilde kabul etmeye imkân yoktur. Onun için bu de
ğişikliğin karşısında olmak lâzımdır. Yalnız bizim 
değil kişisel olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
değil; Hükümet kanatlarında olan partiler dahi, eğer 
Hükümetin getirdiği ve evvelce de söylenmiş görüş
ler ortada iken, bunun karşısında, büyük bir ölçüde 
karşısında olmaları lâzım gelir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener 

Battal, buyurunuz efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi üze
rinde, Millî Selâmet Partisi Grupu adına maruzatta 
bulunacağım. Hepinizi saygılarırr.la selâmlıyorum. 

Müsaade buyurursanız, mevzua girmeden önce, 
bir diğer partinin sayın sözcüsü, grup adına yaptı
ğı konuşmada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın 
Emin Cankurtaran'ın, Başbakan Yardımcısı Necmet
tin Erbakan'a arabasını tahsis etmesini işaret etti
ler ve bundan dolayı tenkitte bulundular. Biz bu 
tenkidin görüşmekte olduğumuz kanunla alâkasını 
bulamadık. Ancak ben de bu tenkide bir lâtife ile 
cevap vereyim: Fenerbahçenin şampiyonluğa gidişi, 
her halde başka takımı tutan arkadaşımızın sanıyo
rum hasedini, bir mânada kıskançlığını celbetti; on
dan dolayı Fenerbahçe Başkanını nasıl tenkit ederiz 
diye kanunla alâkası olmayan bir hususu ifade etti. 

Anayasa gereğince şahıslar arabasını, malını, 
mülkünü istediği kimseye hibe edebilir, tahsis ede
bilir. Bu husus onun en tabiî hakkıdır, şahıslar hele 
Millî Selâmet Partisi gibi programı son derece yüce, 
ileri, sanayide kalkınmayı hedef almış bir kuruluşa 

i kıymetli entellektüeller arabalarını, mallarını, bu hu-
j susta canlarını bile tahsis ederlerse bu son derece teb

rike şayan bir husustur. 
Muhterem arkadaşlarım, kanun üzerinde görü

şen arkadaşlarımız detayıyla meseleyi izah ettiler,, 
1630 sayılı Dernekler Kanunu çıktığında bendeniz 
bu kanun üzerindeki görüşlerimi çeşitli yollarla ifa
de imkânını bulmuştum. 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun bir hayli takyit hükümleri getirdiğini ifade 
etmiş ve çeşitli vesilelerle bu kürsüden Dernekler 
Kanununun noksanlıklarını ifade etmiştim. 1630 sa
yılı Dernekler Kanununun bu noksanlıkları içinde 50 
ci maddede de ciddî noksanlıklar olduğu göze çarpı
yordu. 

Şöyle ki: 50 nci maddenin tanzim tarzıyla kamu 
yararına çalışan derneklere devletin yardım imkâ
nını getiriyordu, ancak 1630 sayılı Dernekler Kanu
nu kamu yararına çalışan dernekler dışındaki der
neklere devletin hiçbir şekilde alâka göstermemesini 
intaç eden hükümler getirdi. Bu durumda, büyük ak
samalar görüldü. 

Şöyle ki: Seyir sporu olan profesyonel sporun, 
profesyonel takımların devletçe desteklenmesi gibi 
hiç de tasvip edilmeyen bir durum ortaya çıktı, ama
tör kulüplere Devlet yardım edemez hale geldi. Bun
dan dolayı, sporun madem gelişmesini istiyoruz, ama
tör sporu, amatör kulübü teşvik etmemiz lâzım, işte 
50 nci madde bu noksan şekliyle bu teşvik imkânı
nı ortadan kaldırıyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, getirilen tasarı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin tashihi ile bun
dan sonra amatör kulüplere yardım etmek suretiy
le sporun gelişmesine daha müspet imkânların sağ
lanmasına matuf bir değişikliktir, bu bakımdan 
son derece müspettir. Keza, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının bazı kültür derneklerine yaptığı yar-

I dımlar da 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinin mevcut haliyle imkânsız hale gelmişti. 
Kültür derneklerine yardım son derece faydalıdır, 
Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının bu husus-

I taki müşküllerini yakından biliyorum, bunun sıkın
tıları vardır. 

Böyle olunca, bu gibi kültür derneklerine, ma
hallî derneklere, amatör kulüplere resmî yardımla
rı imkân dahiline sokmak üzere 50 nci maddedeki 
bu değişiklik son derece faydalıdır. 

Millî Selâmet Partisi Grupu olarak bu kanun tek
lifine müspet oy kullanacağımızı saygılarımızla arz 

I ediyorum. (A. P. ve M, S. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
A. P. Grupu adına Sayın Feyzullah Değerli, bu

yurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA FEYZULLAH DEĞER
Lİ (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Dernekler Kanununun 50 nc'i maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki metin üzerinde Adalet Partisi 
Grupunun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Burada derneklere yardım konusu müzakere edi
lirken bu yardımın, C. H. P. sözcüsü arkada.5imız 
daha ziyade köy cami yardımlarını öne sürerek, bu
yurdular ki; «Bir köyde cami var. O köyde tekrar 
bir cami yaptırmak için dernek müracaat edecek, ikin
ci bir cami yaptıracak. Halbuki öbür tarafta hiç 
camisi olmayan yer bundan istifade edemeyecek». 
Camisi olan bir köy ikinci bir camiye ihtiyaç du
yarsa onu da dernek vasıtasıyle yaptırması hakkı
dır. Ama şu muhakkak ki, camisi olan bir köy, cami 
yaptırmak için yeniden bir dernek vasıtasıyle yardım 
talep ederken, hiç camisi olmayan bir köy dernek 
kurarak yardım talep etmez diye bir şey yok. Onun 
için daha müsaittir. «Camimiz yoktur, devletin de 
böyle bir kapısı açılmıştır. Dernek kuralım da yar
dım alıp cami yaptıralım» diyecektir. 

Bence bu Kanunun en isabetli noktası şurası-
dır: Arkadaşlarımızın çoklarının bahsettiği dernek
ler çeşitli kaynaklardan yardım alma imkânlarına 
sahiptir. Burada da, 50 nci maddede «Derneklerin 
gelir kaynakları» başlığını taşıyan metinde bunlar 
sayılmıştır; üye aidatı, derneklerin tertiplediği balo, 
eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve çe
şitli sazlı sözlü eğlenceler tertip etmek suretiyle bu 
derneklerin bir çokları yardım temin etme imkânı
na sahiptir; ama hepimizin yöneldiği köyler, bunla
rın birtakım dernekleri bunları ne tertipleyecek im
kâna sahiptir, ne de, bilhassa cami derneği, imam ha
tip okulu yaptırma derneği, Kur'an kursu açma der
neği. Bunlar bizim köylümüzün arzularıdır. Bizim 
tabanımız köydür. Bunlar manevî değerlere saygılı 
inançlı insanlardır. Bunları yadırgamak mümkün 
değildir. Cami yardımı için dernek kurulacaktır. 
îmam hatip okulu yaptırma derneği kurulacaktır. 
Köyüne okul yaptırma derneği kurulacaktır. Bunlar 
çoktur. Kur'an kursu yaptırma, yaşatma derneği ku
rulacaktır ve bunların da hiçbirisi şu gerekçede 
bahsedilen gelir kaynakları denilen, birtakım balo, 
kokteyl, müsamere, eğlence gibi yerlere başvurup da 
para almak imkânlarına sahip değillerdir. Zaten ga
yeleri itibariyle de bunu temin etmek mümkün de-
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ğildir, buraya yanaşamazlar. Gayeleri ulvî olduğu 
halde yani, kendi memleketlerinde, bünyelerinde, 
evlâtlarına ve memleketlerine manevî sahada hiz
met etmeyi amaç edinen dernekler sadece burala
ra yanaşamayıp, bu gibi sazlı sözlü, eğlenceli top
lantılar yapıp, balolar tertip edip para temin ede
meyince bu nereye kalıyor? Zeten birtakım modern 
kişiler de, zenginler de buraya itibar etmiyorlar böy
le eğlence olmazsa, sadece hamiyetli vatandaşın ha
miyetine kalıyor, merhametine kalıyor ve arpadan, 
buğdaydan, burçaktan ne verirse derneğine teberru 
toplayarak yardım sağlayıp, istenilen, gaye edindiği 
derneğin gayesi olan birtakım hizmetleri yapmak is
tiyor. 

Bakınız, şurada sıralanan derneklerin gelir kay
nağında sadece bu bahsettiğim derneklere bir tek ka
pı açıktır. Bağış veya bunun dışındaki diğer, demin 
bahsettiğim balo, eğlence gibi yerlere yanaşamıyorlar. 
Bu bakımdan köylümüzün bu hareketlerini destekle
mek ve onları teşkilâtlandırıp, derneklenrneye doğru 
sevkedip köy hizmetlerini bu dernekler vasıtasıyle 
bahsedilen, kamu yararına olmayan derneklerin dı
şında, Devletimizin, hükümetimizin diğer İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin bunlara yardım etmesi mem
leket için sevinç vericidir ve onları teşvik edici ma
hiyettedir. Dölayısıyle onları da heveslendirmek sure
tiyle kendi çaplarında teşkilâtlanıp, dernek kurup hiz
mete ram etmeden başka bir şey değildir. Tabiî bun
ların murakabesi elbette yapılacaktır, gelişigüzel bir 
şekilde birtakım dernek namı, adı altında Devleti
mizin, memleketimizin hedefini saptıracak şekildeki 
dernekler de bunların içine girebilir endişesi vardır 
ama, murakabe neticesinde memleketimize, milleti
mize hayırlı olduğuna inandığımız dernekleri sadece 
vatandaşın hamiyetine, merhametine bırakıp, siz na
sıl isterseniz öyle yapın demek de yaşadığımız çağın 
anlayışına aykırı bir düşüncedir kanaatindeyim. 

Bu bakımdan, Adalet Partisi Grupu adına bu ka
nuna müspet oy vereceğimizi belirtiyorum. Bu, isa
betli bir kanun teklifidir, inşallah bu arzu ettiğimiz 
şekilde tatbik edilir ve memleketimize hayırlı hiz
metlere hevesli olan, dernek kurmak suretiyle, teş
kilâtlanmak suretiye hizmet amacını güden kişilere de 
büyük bir teşvik ve sevinç kaynağı olur. 

Bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ko
nuşan arkadaşlarımızın bu gibi dernek ve teşkilâtlan
maya karşı olmamaları lâzım. Bilhassa bunlar daha 
Çok teşkilâtlanma - kendi tabirleri ile örgütlenme -
taraftarı görünüyorlar. Hepimizin, memleketimiz, mil-
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letimiz ve köylümüzün uyanmasını, haklarını arama
sını, bir şeyler yapmak çabasında olmasını ve teşki
lâtlanıp Devletten bir şeyler koparmasını istediğimiz 
malumdur. Biz, uyuyan bir millet taraftarı değiliz, 
uyanan, hakkını isteyen, bir şeyler yapabilen, basi
retli, çalışan, uyanık, hedefini tespit edebilen, vata
na hizmeti tayin edebilen bir millet özlemi içerisin
deyiz; milletlimiz buna müsaittir, uyanmıştır ve her 
milletten daha çok teşkilâtlanma gücüne sahiptir, her
kes üzerine düşen vazifeyi yapma gayret ve çabası 

s içindedir. 
İBu bakımdan, kanun bu değişiklik teklifi üzerin

de ve metinde beyan edilen isabetli esasları benim
siyoruz ve olumlu oy kullanacağımızı belirtiyoruz. 

Hayırlı olması dileği ile Yüce Meclise Grupum 
adına saygılar sunuyorum. (A. P. ve M. S. P. sırala
rından, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 
Şahsı adına Sayın Ahmet Buldanlı, buyurun efen

dim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Vazgeçtim 

efendim. 
'BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Hüseyin Abbas, 

buyurun efendim. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Dernekler Kanununda değişiklik yapılmasını he
def alarak getirilen teklif üzerinde şahsım adına bir 
kaç hususa temas edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, cemiyetin pek çok problem
leri vardır, bunu tek başına yalnız devletin karşıla
ması da mümkün değildir. Yine bunun karşılığı ola
rak, vatandaşın duyduğu ihtiyaçları, devletin karşıla
yamadığı yerde ve zamanda, vatandaşların bunları 
yapabilmeleri için bir araya gelmek suretiyle kurmuş 
olduğu dernekler vasıtası ile de bu ihtiyaçları yine 
tek başına karşılamak mümkün değildir. 

Bunlar, karşılıklı, millet - devlet kaynaşmasının 
esasını teşkil edecek, devletin, milletinin ihtiyaçlarına 
gidebildiği kadar hizmet götürüp, gidemediği yerde 
vatandaşın duyduğu bu ihtiyaçları kendi aralarında 
kurmuş oldukları ve kanunlar çerçevesinde yürüyen 
derneklere yardım yapması da vatandaşa teşvik olur, 
Devletimiz bizim bu ihtiyaçlarımızı hakikaten benim
siyor; . ancak, imkânı olmadığı için yapamıyor deyip 
bırakmamalıyız. Bu az yardımlarla, Devletin bu pek 
âz sembolik yardımları sayesinde hakikaten yüzbin-
ler, milyonlara malölan bir çok faydalı hizmetleri 
gerçekleştirdiğini görüyoruz, 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte ecdadımızın da va
kıf kurmak suretiyle yapmış olduğu bir çok hayırlı 
müesseseler, bugün bunu yapanlar gittiği halde, ha
kikaten cemiyetin içtimaî vesair bir çok ihtiyaçlarını 
karşılamakta, bundan millet olarak ecdadımıza min
net duymaktayız. Bugün dernek adı altında da olsa, 
milletin fertlerinin böyle faydalı amme tesislerini 
kurmasındaki yardımlarına devletin iştiraki kadar 
tabiî bir şey olamaz. Bugüne kadar maalesef devlet 
yardımlarını ancak menafiyi umumiyeye hadim cemi
yetlere verir, bunun dışmdakileri bundan mahrum bı
rakırdı. Menafiyi umumiyeye hadim cemiyetler ise 
Bakanlar Kurulu kararıyle kabul edildiği için, bir çok 
faydalı cemiyetleri veya dar bölge ihtiyaçlarına hitap 
eden cemiyetleri, bu şekilde Bakanlar Kurulu kararı 
ile umumî cemiyetler arasına sokmak mümkün ola
madığı için, bugüne kadar bu mahallî hizmetleri gö
ren dernekler ayrı ayrı topyekûn, esasen yine umumî 
menfaatlere hitap etmiş oluyor. Yani hepsinin bölge
lerinde yaptığı hizmetler topyekûn Türkiye'de kamu 
yararına hadim cemiyetlerin hizmetini gerçekleştirmiş 
oluyor. 

Aziz arkadaşlarım, bunun için bu tip kamu yara
rına hadim olmayan, Bakanlar Kurulu kararına alın
ması mümkün olamayan derneklerin her türlüsünün 
millet faydasına, millet hizmetine kurulmuş her türlü
süne, spor derneklerinden mekteplere, pansiyon yap
tırmaya, dinî mabetler, din eğitimi öğretimi yaptırma
ya, yine köylerde hamam veya buna benzer köy oda
ları vesaire gibi, her türlü İhtiyaca hitap eden hiz
metleri gaye edinen derneklere yardım kapısını açan, 
devletin yardım elini uzatmasını kolaylaştırmayı he
def alan bu değişikliğe şahsım adına müspet oy vere
ceğimi ve bunu bu Yüce Meclise getirmek suretiy
le, devletin bu tip yardımlarını vatandaşa çeşitli mev
zuat zorlukları, manileri yüzünden ulaştırılmasında 
güçlük çeken Hükümetin icraatını kolaylaştırmaya 
sebep olduğu için, bu değişikliği getiren arkadaşlara 
da ayrıca huzurunuzda teşekkür eder, bu kanuna Yüce 
Meclisin de müspet oy vermesi hususunda saygı ve di
leklerimi sunarım. 

Teşekkür ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbas. 

1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmeden evvel bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

199 — 



M. Meclisi B : 76 16 . 3 . 1976 O : 1 

Sayın Başkanlığa 
181 Sıra SayıU Yasa teklifinin tümünden madde

lerine geçilmesinin açık oya sunulmasını arz ederiz. 
BAŞKAN — Teker teker okuduğumuz zaman im

za sahibi sayın üyelerin ayağa kalkıp burada olduk
larını işaret etmelerini rica ederim. 

Ali Nejat Ölçen?.. Buradalar. 
Neccar Türkcan?.. Burada. 
Caıhit Angın?.. Burada. 
Hüseyin Erçelik?.. Burada. 
Niyazi Onal?.. Burada. 
Hikmet Balöğlu?.. Burada. 
Necati Cebe?.. Burada. 
Murat Kâhyaoğhı? Burada. 
İlhan Özbay?.. Burada. 
Hasan Basri Akkiray?. Burada. 
Ali KÖkbudâk?.. Burada. 
İsmet ©üyükyaylacı?.. Burada. 
Reşit Ülıkfer?.. Burada. 
Nurettin Karsu?.. Burada. 
Nihat Saltık?.. Burada. 
İsa Ayhan?.. Burada. 
Şimdi, oy kutusunun kürsüye konulmasını ve ismi 

okunan sayın üyelerin oylarını bu kutuya atmasını 
onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

/. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Kırşehir 
Halk Eğitimi Başkanının görevinden alınmasına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in 
yazılı cevabı. (7/372) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığı
nızı saygılarımla rica ederim. 25 .11 .1975 

Muğla 
Halil Dere 

Soru : 
1. — Kırşehir Halk Eğitimi Başkanı Sami Can gö-

Oylamaya önerge sahiplerinden başlıyorum. 
(Önerge sahiplerinin oyları toplandı) 
BAŞKAN — Önerge sahipleri oylarını kullandılar. 

Şimdi... 
GTDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Sayın Başkan, 
mazaretime binaen oyumu hemen kullanabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Peki Sayın Korkut Özal, buyurun. 
Şimdi oylamaya Adana milletvekillerinden de

vam ediyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesinin açık oyla
ması neticesini açıklıyorum : 

Oylamaya 105 sayın üye iştirak etmiş, 59 kabul, 
43 ret oyu çıkmıştır. Dolayısıyle çoğunluğumuz kal
mamıştır, 

Anayasa Mahkemesine üye seçimini yapmak ve 
denetim konularını sırasıyle görüşmek için, 17.3.1976 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saab : 18.40 

revinden niçin alınmıştır? Hakkında bir soruşturma 
yapılmış mıdır? 

2. — Yoksa etrafa yazıldığı gibi, bu yer değiştir
me, Kırşehir Milletvekili Sayın Memduh Erdemir'in 
isteğine göre mi olmuştur? 

3. — Kararname imzalandıktan sonra Müsteşa
rınız özel bir not yazarak, Sayın Memduh Erdemir'e 
«emirlerinin yerine getirildiğini:» bildirmiş midir? 

4. — Bu yer değiştirme üzerine Sayın Memduh 
•Erdemir'in Kırşehir'de Uğradığı yerlerde, Müsteşarı
nızın özel notunu halka göstererek «Ben istediğimi 
yaptırırım.» şeklinde konuştuğundan haberiniz olmuş 
mudur? 

»•«•« 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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• T. C. 
Millî Eğitimi Bakanlığı 16 Mart 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 124 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29.12.1975 gün ve 7/872-3269/26129 sayılı 

yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Kırşehir Halk 

Eğitimi Başkanının görevinden alınması ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru 
önergesi ile ilgili cabımız 

1. Kırşehir Halk Eğitimi Başkanı Sami Can, 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 71 
ve 86 ncı maddeleri gereğince başkanlık görevinden 
alınmıştır. 

2. Böyle bir şey yoktur. 
3. Böyle bir şey yoktur. 
4. Hayır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İli Koordinasyon komitesinin ekmek fiyatıyle 
ilgili kararına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil 
Başöl'un yazılı cevabı (7/886) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
28 . 11 . 1975 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
Soru : 
Buğday fiyatlarının tüm yurtta düştüğü bir sırada 

valinin başkanlığında, belediye başkam ofis, değir
menci ve fırıncı temsilcilerinden oluşan il Koordi
nasyon Komitesinin ekmek ağırlığını 75 gram indire
rek İstanbul'da ekmek başına 3Q kuruş zam yaptığı 
doğru mudur? 

Bu duruma Komitede üye bulunan îstanbul Be
lediye Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Erdem'in 
serbest piyasada unun fiyatının düşük olması ve 1580 
sayılı Belediye Yasasına göre ekmek fiyatını tespit 
yetkisinin belediyelere ait olduğu gerekçesiyle muha
lif kaldığı ve belediyenin karan olmadan eksik ek

mek çıkaran, halkın ekmeği ile oynayan 60 fırına ka
patma cezası verdiği doğru mudur? 

1580 Sayılı Belediye Yasasımn 15 nci maddesi
nin 43 ncü bendi açıkça ekmek fiyatını tespit yetkisi
ni belediyelere verdiği ve bu husus Yargıtay 7 nci 
Ceza Dairesinin 5.6.1974 gün ve 4736/4577 sayılı 
kararıyle de tescil edildiği halde il Koordinasyon ko
mitesinin Belediyeye yasa ile verilen göreve hem de 
halk aleyhine olarak müdahalesi karşısında bakan
lığınız ne gibi yasal idari işleme girişmiştir. 

T.C. 
Ticaret Bakanlığı 11 . 3 . 1976 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No . : 14 (333.1 )-6859 

İçpiyasalar 

tstanbül Milletvekili Reşit Ülker'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 29 , 12 . 1975 tarihli, 7/886-3293/26250, sayılı 
yazıları. 

Yukarıda tarih ve sayısı kayıtlı yazılan eki İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in ekmek fiyatları ile ilgili 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

26 . 5 . 1975 tarihli ve 15247 mükerrer sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan 7/9943 sayılı Kararna
menin 5/A maddesine göre il merkezlerinde kurulan 
Koordinasyon Komitesi, il ve ilçelerde ekmek yapı
mında kullanılacak un fiyatıyle uygulanacak ekmek 
gramajı, fiyatı ve şartları ile esaslarını tesbit etmekle 
görevli kılmakta ise de, 1580 sayılı Belediyeler Ka
nununun 15/43 ncü maddesi ekmeğin toptan ve pera
kende azamî satış fiyatlarının tespiti yetkisini Beledi
yelere vermektedir. 

Bu itibarla il Koordinasyon Komiteleri tarafından 
ekmek fiyatlarıyle ilgili olarak alman kararların uy
gulanabilmesi için Belediyelerin de onayıridan geç
mesi gerekmektedir. 

Nitdcim, İstanbul İl Koordinasyon Komitesinin 
18 . 11 . 1975 günlü toplantısında 53'5 gram ekme
ğin 250 Kuruşa satılması yolunda aldığı istişarî ka
rarın, Belediye Başkanlığının 25 . 11 . 1975 tarih ve 
1779/8327 sayılı yazısıyle tekrar gözden geçirilmesi 
istenmiş ve İl Koordinasyon Komitesi 18.12.1975 
tarihinde tekrar toplanarak bazı düzeltmeler yapıl
masını uygun görerek, Belediye Encümeninin 
25 . 12 . 1975 tarihli 5054/5964 sayılı, 80 randıman
lı undan c/c 37 rutubetli 570 gramlık ekmeğin 250 ku-
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ruşa satılması kararına uyulmuştur. Bu itibarla, iddia 
edilen 75 gramlık indirim1 varit görülmemiştir, 

Öte yandan belediye müfettişlerince bütün fırınla
rın umumî bir denetime tabi tutularak, alınan karara 
uyulmasının sağlanmasına gayret edilmektedir. 

Bu itibarla, İstanbul ilinde ekmek fiyatlarının ye
niden düzenlenmesi konusunda alınan kararların ve 
yapılan uygulamaların kanunlara uygun olduğu hu
susunu soru önergesine cevaben bilgilerinize saygı ile 
arz ederim. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Lice 
deprem bölgesine yapılan yardımlarla, hasar gören 
okullara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adı
na Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı (7/982) 

Millet Meclisi 'Yüksek Başkanlığına 
6 Eylül 1975 tarihinde Lice bölgesinde vukua ge

len depremle ilgili felâketzedelere yapılmış işler ve 
yapılacak iş hususlarını kapsayan malî portresini ge
rektiren nedenler ile birlikte ilgili sorularımız Millet 
Meclisi içtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca İmar 
iskân Bakanı, Millî Eğitim Bakanı Ticaret ve Köy 
İşleri Bakanları tarafından esasa dayalı şekilde tarafı
ma yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim. 13 . 1 . 1976 

C, H. P. Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

Soru A) Felâketzedelere hane başına ne kadar 
nakdî yardım yapılmış ve miktarı nedir? 

Soru 1. Deprem^ bölgesini kapsayan yapılmış ve 
yapılacak bütün işlerin ikmali ile ilgili Bakanlığınızca 
ne kadar tahsisat ayrılmıştır? 

Soru 2. Deprem bölgesiyle ilgili 31 . 12 . 1975 
tarihine kadar tüm konut inşaatlarının sarf edilmiş 
meblâğ miktarı ne kadardır? 

Soru 3>. Deprem bölgesinde yapılan ihalelerden 
yolsuzluk olduğu iddiaları basında geniş yankı uyan
dırmıştır. Bu gibi yolsuzluklardan Bakanlığınıza inti
kal edeni var mıdır. Varsa ne gibi tedbir alınmıştır. 

Soru 4. Depremin vukuundan bu yana dış ülke
lerden yapılan yardım miktarı tüm olarak nedir? 

Soru 5. Yapılan iç yardımın miktarı bu güne ka
dar ne kadar olmuştur. 

(*) Bu soru önergesiyle ilgili Başbakan adına 
Köy İşleri, İmar ve İskân ve Millî Eğitim Bakanla
rının 24 .. 2 . 1976, i 27 ,2 .. 1976, 10 h3 ,. 1976 ta
rihli 65, 68 ve 74 ncü Birleşimlerinde yayınlanan ce
vaplarına ek cevaptır. (7/982) 

Soru 6. Deprem bölgesinde kaç hane göç etmiş 
kaç hane çadırsız kalmıştır? 

Soru 7. Gerek kaza merkezlerinde ve gerekse 
köylerde yapılan konutlara kaç hane yerleştirilmiş ve 
kaç hane henüz çadırlarda kalmıştır? 

Soru 8. ilk ve orta çağdaki öğrencilerden açıkta 
kalan var mıdır? 

Soru 9. Lise ve yükseköğrenime yatılı veya gün
düzlü kaç kontenjan hakkı verilmiş ve bunlardan bu 
güne kadar kaçı yerleştirilmiştir. 

Soru 10. Depremden hasar gören ilk ve orta
okul adedi kaçtır. Ve bunlar ne zaman tedrisata açı
lacaktır? 

jSoru 11. — Deprem bölıgeslin'de bulunan yolu ol
mayan kaç köy vardır. Ve bunlardan kaç köyün 
yolu yapılmış ve yola kavuşmamış olan kaç köy 
vardır? Yolu öltmayan köylerin yolu ne zaman 
yapılacaktır? 

(Soru 12 .— Gerek deprem dolay ısiylıe suyu kesil
irmiş bulunan köyler ve gerekse suyu olmayan köy 
adedi kaçtır? Ve bunlardan kaçı yapılmıştır? 

»Soru 13. — Deprem bölgesi çiftçilerine zirai bağ 
'bahçe hayvancılık için yem kredisi hakkımda kredi 
verilmiş midir verülmlişise alile başına verilen miktar 
ne kadardır? Bu hususları kapsayan 13 maddelik 
sorularımın önemine binaen öncelikle delâletinliz ka
nalıyla cevaplandırılmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 15 . 3 . 1976 

tç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (14Q.2) 

7033 
Banka ve Kredi 

iKonu : Diyarbakır Milletveki Hasan 
Değer%ı yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
iilgi : 26 . 1 . 1976 tarih ve 7/982-3519/27375 sa

yılı yazınız. 
ıDiyarbakır MilfetvekİM Hasan Değerdin, Millî 

Eğitim, Ticaret, imar ve iskân ve Köy tşlleri Ba
kanlıklarına tevcih' ettiği, ancak Mûtat Meclisi 
içtüzüğünün 94/3 ncü maddesine göre, Sayın Baş
bakana yöneltlillmiş sayılan yukarıda kayıtlı yazınız 
eki yazılı soru önergesünin Bakanlığımla ilgili kısmı
nın kendileri adına Bakanltğıımıca cevaplandırılması 
ftenisip edildiğimden, söz konusu önergenin Bakan-
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lığımla alâkalı bulunan, 6.9.1975 tarihinde Lice 
ilçeslinde vukua gelıen deprem afetinden zarar gören 
çiftçilere açılan kredilere dalir 13 ncü maddesi hak
kındaki cevabımız aşağıya çıkarılmıştır. 

jBaihse konu sual, ilgisi yönünden T. C. Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğüne incelettirilmiştir. 

ıMezkûr bankadan alman cevabi yazıdan; dep
remden zarar gören müstahsillerin normal vadelii 
borçlarının bîr yıl süre ile ertelendiği,- günü geçmiş 
borçları hakkında girişilen idarî ve kanunî takiplerin 
durdurulduğu ve zarar gören çiftçilerin yeni doğacak 
çeşitli ztiraî kredi ihtiyaçlarıınan 'karşılanması içün Lice 
şubelerine 2 000 000 lira ek plasman tahsis edildiği 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
4. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 

Siirt ilinde bir Çimento Fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı ce
vabı (7/984) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Süleyman 

Demirel taraflımdan yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyla rica ederim. 

10 . 1. , 1976 
Siirt Mülletvekilii 

Abdülkerim Ziliao 
Türkiye'nin en geri kalmış sililerinden biri olan 

ve alt yapı hizmetleri ile kamu yatırımlarından nasi
bini alamamış Siirt ilıimüzde bir çimento fabrikasının 
kurulması İçin yıllar önce yapılan araştırmalar ran-
tabillitöeya doğrulamışsa da baza siyasî mülâhazalar 
sonucu bu fabrika Van ilinde kurulmuştur. Van ve 
Mardin gibi komşu illerimizde birer çimento fabrika
sının kurulmasını sevinçle karşılıyoruz. Ancak Slirtla 
vatandaşları üzüntüye sevk eden husus, sosyal ada
let ve ekonomik yönden işin rantabl olup olmadığı 
nazarı itibara alınmadan, kamu yatırımlarında bazı 
politik etkenlerin rol oynaması olmuştur. 

Nitekim, Mardlin Çimento Fabrikası için gerekli 
ham madde (taş v.s.) illimizden götürülmekte, nak
liye masrafları yüzünden de çimento fiyatı yüksel
mektedir. 

İlimiz bir çimento fabrikasının kurulması için 
ekonomie yönden aranan bütün şartlan haizdir. 
Niıüeküm ilimizde böyle bir fabrikanın ham maddesi
ni teşkil eden alçı taşı, kil ve zengin kireç taşı ya
takları mevcuttur. TPAO'nm rafinerisi, yakıt ihti
yacını karşıhyacak durumdadır. Tüketim, durumu, 
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enerji, iş gücü ve ulaştırma faktörleri yönünden de 
böyle bir fabrikanın ilimizde kuruimasi çok uygun 
olacaktır. Bsküden yapılan veya uygun görüldüğü 
taktirde yeniden yapılacak araştırmaların bu iddiamı
zı doğruluyacağından şüphemiiz yoktur. 

(Sayıları gittikçe artan topraksız, işsiz vatandaş
larımızın hiç olmazsa bir kısmına iş imkânını verebi
lecek olan ve ekonomik açudan da gerekli bütün 
şartları haiz bulunan bir çimento fabrikasının 'ilimiz
de kurulmasına katkınız olacak mıdır? 

İlim'izde gün geçtikçe büyüyen işsizler ordusuna 
ve yukarda arz ettiğim ekonomik doğrulara rağmen 
lilimliz eğer bu fabrikaya kavuşamıyacakısa kamuoyu
nu tatmin edeici hangi gerekçe ileri sürülebilecektir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığr 15 . 3 . 1976 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 9/230 
Konu : Siirt Milletvekili Abdülke
rim Zilan'ın soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 26 . 1 . 1976 tarihli 

ve 7/984 - 3522/27395 sayılı yazınız. 
Siirt Milletvekili Sayın Abdülkerim Zilan'ın Siirt'e 

çimento fabrikası kurulması hakkında Sayıa Başba
kana müteveccih olup, Sayın Başbakanın da Bakan
lığımızca cevaplandırılmasını istediği soru önergesi 
hakkında tanzim olunan not'un ilişikte sunulduğunu 
arzederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Siirt Milletvekili Sayın Abdülkerim Zilan'ın Siirt-
te Çimento Fabrikası kurulması hakkında Sayın 
Başbakana yönelttiği, Sayın Başbakanında Bakanlı
ğımızca cevaplandırılmasını isdediği soru önergesi 
hakkında not. 

T. Çimento Sanayii T. A. Ş.'nin «Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde bir çimento Fabrikası yapılabi
lirlik etüdü» 1975 yılı programında 73 C 150020 proje 
numara ile yer almış bulunmaktadır. Bunun icabı 
olarakta adı geçen şirketçe güneydoğu Anadolu böl
gesi için (Siirt, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Ur-
fa ve Gaziantep) iller seviyesinde Çimento ihtiyacı
nın bugünkü durumu ile bu ihtiyacın daha ileriki 
yıllarda göstereceği artış ve ayrıca bir Fabrika yeri 
tespitinde gözönünde tutulması gereken diğer hu
suslar (Sosyo - ekonomik gelişme, yol, hammadde, 
enerji, yakıt ve su temin imkânları) çok etraflı ola
rak ele alınmak suretimle çalışmalar yapılmaktadır. 
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Adı geçen bölgede bir Çimento açığının meydana 
gelip gelraiyeceği, böyle bir açığın hangi yıllarda 
ortaya çıkacağı ve bir Çimento Fabrikası Kurulması 
gereği meydana çıkınca bu Fabrikanın en ekonomik 
bir şekilde hangi il veya ilçede kurulabileceği yapı
lan bu çalışmalar sonunda belli olabilecektir. 

5. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Komando Kampları ile Başbakan yardımcısının tutu
muna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Seyfi Öztürk'ün yazdı cevabı. (7/991) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ederim. 15.1 .1976 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Kanlı olaylar, planlı saldırılar, iktidara geldiğiniz
den bu yana hergün yeni boyutlar kazanarak sür
mektedir. Olaysız, saldırısız, ölümsüz gün geçmemek
tedir. 

Rejime, demokrasiye yönelik bu saldırıların Hü
kümet ortağınız, Yardımcınız Alparslan Türkeş ta
rafından organize edildiği 14 . 1 . 1976 günlü gazete
lerde yer almıştır. 

1. — Sağın, faşist, sokak zorbalarını, eğiten Tür
keş'in yönettiği komanda kampları ne zaman açıl
mıştır? Bunlara kimler katılmaktadır? Eğitimi kim
ler yaptırmıştır? Eğitim yaptıranların içinde resmi 
görevliler var mıdır? Kampların giderlerini kim kar
şılamıştır? Devletin istihbarat örgütleri bu kamplar
da görev almış mıdır? 

2. — Demokratik rejimi ortadan kaldırmaya yö
nelik, tarihimizde 22 Şubat ve 21 Mayıs olayları ola
rak geçen ihtilal provalarında Türkeş'in bir görevi 
olmuş mudur? 

3. — Askerî Savcıların atanmasında Türkeş'in ak
rabası olan bir albayın, bu saldırılara kaynak olan 
militanlara destek olduğu, sorgulayan savcıları ata
dığı, istediği doğrultuda karar vermeyen yargıç ve 
savcıların değiştirildiği yazılmaktadır. Bu hâkim al
bay kimdir? Bu albay, bu davranışlarından ötürü bir 
işlem yapılmışmıdır? Yoksa albay halen rejimle 
oyuncak ğrbi oynayacak mıdır? Bu göreve devam et
mesinde yarar görüyor musunuz? 

4. — Kontrgerilla adlı gizli örgütle sağın sal
dırgan militanları arasında bir bağ var mıdır? 
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T. C. 
Başbakanlık 

Sayı : 106 - 39/06558 15 . 3 . 1976 
Millet Meclisi Başkanlığına 

26 . I . 1976 tarih ve 7/991 - 3534/27 501 sayılı 
yazınız. 

Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin Başbaka-
kanımıza yönelttiği yazılı som önergesine Başbaka 
nımız adına cevabımız saygı ile arz ederim. 

Seyfi öztürk 
Devlet Bakanı 

1. — Komando kampı denilen herhangi bir kamp 
mevcut değildir. Hâlen böyle tavsifi mümkün tek 
kamp dahi bulunmamaktadır. 

2. — 22 Şubat olayları sırasında Sayın A. Türkeş 
Hindistan'da görevli olarak bulunuyordu. 21 Mayıs 
olayları vesile edilerek hakkında dava açılmış ancak 
bu olaylarla bir ilişkisi bulunmadığından beraat et
miştir. 

3. — Askerî Savcıların atanması tamamen kanun
lar çerçevesinde ve usulüne uygun olarak yapılmakta
dır. Hiç kimsenin kanun dışı bir tesiri mevzuu bahis 
değildir. Soruda yer alan ve itham edilen Albayın 
kimliği hakkında soru sahibi bir açıklama yapmadı
ğından meseleyi tahkik ve cevaplandırmak mümkün 
olamamıştır. Üstelik Sayın Türkeş'in Hâkim Albay 
bir akrabası da yoktur. 

4. —- Kontragerilla adı altında her hangi bir giz
li örgüt mevcut değildir. 

6. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Bakan
lık Teşkilâtına atanan eczacılara ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in ya
zılı cevabı. (7/1063) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
aracı olmanızı saygılarımla rica ederim. 

17.2.1976 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. — M. C. Hükümeti kurulalı beri Bakanlık bün

yesindeki Genel Müdürlüklere kaç eczacı atanmıştır? 
2. — Bazı Genel Müdürlüklere eczacı gerekli de

ğilken niçin yapılmıştır? 
3. — Birden fazla eczacı atanmasının gerekçesi 

nedir? 
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4. — M. C. Hükümeti ileri gelenlerinin yakınla
rından kaç eczacı Bakanlıkta görev almıştır? 

5. — M. C. Hükümeti zamanında Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsüne hangi görevlere kimler atan
mıştır? Atanan bu kimselerin çoğunun belli aileler
den olduğu iddiası ne derece doğrudur? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 313 12 . 3 . 1976 
Konu : Muğla Milletvekili Sayın Halil 
Dere'nin yazıl; soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 2 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1063 - 3782/29027 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Bakanük teş

kilâtına atanan eczacılara ilişkin yazılı soru önerge
sine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin yazılı soru 
önergesine cevabım 

Soru : M. C. Hükümeti kurulalı beri Bakanlık 
bünyesindeki Genel Müdürlüklere kaç eczacı atan
mıştır? 

Cevap : Bakanlığımız bünyesindeki Genel Mü
dürlükler emrine eczacı tayini beliren ihtiyaç ve hiz
metin gereği dikkate alınarak 13 . 12 . 1972 yılından 
itibaren başlamıştır. 

Hastanelerimizde çeşitli nedenlerle eczacı kadrola
rında boşalma olması halinde bu kadrolara genellik
le merkezde çalışanlar nakledilmekte ve böylece mer
kezde boşalan yerlere de yeni atamalar yapılmakta
dır. Hastanelerimizde sağlık kolejlerimizden mezun 
olan laboratuvar teknisyenlerinin yürütmekte olduğu 
biyo - kimya, mikrobiyoloji ve radyobiyoloji labora
tuvar hizmetlerinde eczacıların değerlendirilmeleri 
hususunda da yeni bir uygulama başlamış bulunmak
tadır. Böylece daha üst düzeyde eğitim görmüş ec
zacıların mevcut potansiyelde dikkate alınarak la
boratuvar dallarında değerlendirilmeleri öngörülmüş
tür. Uygulama eğitim hastanelerimizde başlamış ve 
Bakanlığımız merkez teşkilâtında görevli eczacıla
rın kendi istekleri de dikkate alınarak eczacı kadro 
ve haklan ile bu hastanelere nakilleri yapılmıştır. 

Merkezde bunlardan boşalan yerler yeni eczacı atan
maları ile doldurulmuştur. 

Hükümetlimizin kurulduğu 31 . 3 .1975 tarihin
de genel müdürlükler emrinde 27 eczacı görev yap
maktaydı, hâlen Bakanlığımız genel müdürlükleri 
emrinde 38 eczacı çalışmaktadır. İhtiyaç gerektiğinde 
yeni atamaların yapılacağıda tabiîdir. 

Soru : Bazı Genel Müdürlüklere eczacı gerekli 
değilken niçin yapılmıştır? 

Birden fazla eczacı atanmasının gerekçesi nedir? 

Cevap : Genel Müdürlük kuruluşlarında mevcut 
mütehassıs tabiplik kadrolarının, sağlık hizmetlerinin 
diğer görevlerinde hekime olan ihtiyaç nedeni ile dol-
durulamayışı genel müdürlük hizmetlerinin aksama
dan ve üst düzeyde yürütülmesi amacı yi e bir meslek 
yükseköğrenimi görmüş eczacılardan yararlanma dü
şüncesi 1972 yılından bu yana Bakanlığımıza hâkim 
olmuştur. Eczacı istihdam politikası ile de uygunluğu 
dikkate alınarak büyük eczacı potansiyelinden genel 
müdürlükler hizmetlerinde ve diğer sağlık hizmetle
rinde yararlanılmasının uygun olduğu kanaatini bu
günde muhafaza etmekteyiz. 

Soru : M. C. Hükümeti ileri gelenlerinin yakın
larından kaç eczacı Bakanlıkta görev almıştır? 

Cevap : Bakanlığımız personel atamalarında, ec
zacı atamaları dahil, mevcut yasalara uygunluk dı
şında başka bir nitelik aranmaması daima esas olarak 
alınmıştır. 

Soru : M. C. Hükümeti zamanında Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsüne hangi görevlere kimler atan
mıştır? Atanan bu kimselerin çoğunun belli aileler
den olduğu iddiası ne derece doğrudur? 

Cevap : Hükümetimiz zamanında Refik Saydam 
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde açık bulunan kad
rolara 2 eczacı 2 mikrobiyoloji uzmanı 3 biyo - kim
ya uzmanı atanmıştır. Bunlardan eczacılardan birisi 
genel müdürlük bünyesinden naklen diğeri ise aynı 
müessesede hemşire olarak görev yaparken eczacılık 
yüksekokulunu bitirdiği için kadrosu eczacılığa çev
rilerek çalıştığı kurumda bırakılmıştır. 

Hıfzıssıhha Enstitüsüne atanan iki mikrobiyoloji 
uzmanı ise aynı kurumda ihtisasını tamamlamış ve 
atamaları çalıştıkları kuruma yapılmıştır. Üç biyo -
kimya uzmanından ikisi Ankara Numune Hastane
sinden ihtisaslarım tamamladıktan sonra, diğeri ise 
Ankara Doğumevinde uzman olarak çalışırken ken
di istekleri ve mevcut ihtiyaçta dikkate alınarak ta
yinleri yapılmıştır. 
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7. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
sizin, İstanbul'daki bir yağ fabrikasına yağlık olarak 
verilen fındıklara ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1072) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olacak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz 

1. — İstanbul'da bulunan bir yağ fabrikasına, 
1973 yılı mahsulü, yağlık olarak verilen fındık kaç 
tondur? 

Bu fındıklar kabuklu olarak mı yoksa iç fındık 
olarak mı firmaya verilmiştir? 

2. — Firmaya satılan fındık, ihaleye çıkarılmış-
mıdır? Yoksa pazarlık suretiylemi verilmiştir? 

3. — Satılan bu fındıkların, teknik uzmanlar ta
rafından, yağlık olduğu saptanmışmidır? 

4. — Yoksa bu fındıkların çoğu ihraç kabiliyeti
ne haizmidir? 

5. — Bu firmanın, ortakları içinde Ticaret Baka
nının akrabası varmıdır? Varsa yakınlık derecesi ne
dir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 1 0 . 3 . 1976 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
ihracat Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 19-322.99.51 

Millet Meclisi Başkanlığı 

(Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü) 
îlgi : 26 . 2 . 1976 tarihli ve 7/1072-3791/29035 

sayılı yazıları. 
Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in is

tanbul'daki bir yağ fabrikasına yağlık olarak verilen 
fındıklar konusunda Bakanlığımıza yönelttiği sorula
rın cevapları aşağıda maruzdur. 

1) Fiskobirliğe bağlı kooperatiflerin depolarında 
mevcut 40 000 ton civarındaki kabuklu 1970, 1971, 
1972 ürünü fındıklar Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının 9 . 7 , 1974 tarihli ve 11-307/5-14157 sayılı 
talimatı gereği yağlığa tahsis edilmiştir. Bu fındıkla
rın yine aynı Bakanlığın 4 . 10 . 1974 tarihli ve 11-21 
sayılı talimatı ile iç haline getirildikten sonra Tariş'e 
devri uygun görülmüşse de Tariş'in yağ işleme tesis
lerinin kapasitesinin dolu olması nedeniyle, sözkonu-
su fındıklardan iç olarak 3 795 tonu Fiskobirlikçe en 
müsait teklifi yapan Ordu Sümerbank Soya Tesisle
rinde işlenmiş ve elde edilen yağ, yağ asidi ve küspe

lerin günün piyasa fiyatları gözönünde bulundurula
rak teklif alınmak suretiyle satışı yapılmış ve teslim 
işlemi tamamlanmıştır. Fakat anılan tesislerin kapa
sitesinin de mahdut olması, iç haline dönüştürülmüş 
fındıkların tamamının işlenmesi imkânının buluna
maması, Fiskobirlik depolarında ise miktarı 5 000 to
na ulaşan iç fındıkların gün geçtikçe ehemmiyet ar-
zetmesi, 1974 mahsulü fındıkların da enfekte olması 
tehlikesiyle karşı karşıya kalınması gibi sebepler dik
kate alınarak, konu, Fiskobirlikçe 26 . 3 . 1975 tarih
li ve 3993-19094/425 sayılı yazı ile Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığına intikal ettirilmiş ve. eski mah
sûl bu fındıkların, adıgeçen birliğin kontrolü altında 
muteber firmalara satılması teklif olunmuştur. Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 4 . 4 . 1975 tarihli 
ve 13 sayılı onay ile sözkonusu iç fındıkların; 

a) Hazine menfaatine uygun bir şekilde değer
lendirilmesi, 

b) Başka maksatlarla kullanılmamalarını teminen 
Fiskobirlikçe gerekli kontrolların yapılması ve ted
birlerin alınması, 

c) İşlenmesi sonucu elde edilecek hamyağın ye
meklik margarinde veya diğer sanayi imalâtında kul
lanılması, 
kaydı ile dane olarak satılmasını uygun görmüştür. 

Bunun üzerine Fiskobirlikçe, depolarında bulunan 
5 000 ton miktarındaki yağlık içlerin dane olarak sa
tışının temini için Torsir - Adana, Tariş - İzmir, Tur-
yağ - İzmir, Trakya Yağ Sanayii - Tekirdağ, Edirne 
Yağ Sanayii - Edirne, Antalya Yağ Senayii - Antalya 
ve Ayeks - İstanbul firmalarına 5 . 4 .«1975 tarihinde 
teklifte bulunulmuş, İstanbul Ayeks firmasından be
her kilo için 690 kuruştan en yüksek teklif alınmış
tır. 

Bilâhara Fiskobirlik ve Ayeks Yağ Sanayii Tica
ret Anonim Şirketi ilgilileri arasında yapılan görüş
meler sonunda fiyatın 700 Krş. / Kg. olması husu
sunda mutabakata varılmış ve bu mutabakat sözleş
meye bağlanarak Ayeks'e Fiskobirlikçe memurlarının 
yönetimi altında, 

1970 ürününden 4 137 171 Kg. 
1971 ürününden 522 886 Kg. 
1972 ürününden 483 040 Kg. 

Toplam 5 143 097 Kg. 
safi yağlık iç fındık Fiskobirlik depolarında teslim 
kaydı ile satılmıştır. 

1973 ürünü fındık ise gönderilmemiştir. 
2) Yukarıda da işaret olunduğu üzere, Ayeks fir

masına satılan fındıklar için muhtelif firmalardan tek-
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M istenmiş, en yüksek teklif 690 Krş/Kg. olarak 
Ayeks'ten alınmış, bilâhara bu fiyat yaşılan görüş
meler sonucunda 700 Krş/Kg.'a yükseltilmiştir. 

3-4) 1970, 1971, 1972 yılları ürünü fındıkların 
ihraç kabiliyetini kaybetmiş olduğu hususuna ilişkin 
laboratuvar sonuçları ve kontrol eksperlerinee yapılan 
ekspertiz sonuçları mevcuttur. 

5) Bu firmanın ortakları içinde hiç bir akrabam 
yoktur. 

•Saygılarımla arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Halil Başol 
8. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Sos

yal Hizmetler Enstitüsünde görevli eski bir parla
mentere ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demir in yazılı cevabı (7/1087) 

Miüet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
ve gerekli işlemin yapılmasını saygı ite rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Şükriye Tok! 

Eski parlamenterlerden Muallâ Akarca'nın Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler 
Enstitüsünde görevli gözüktüğü (1 nci derecenin 4 
ncü kademesinden maaş aldığı) her ayın birinci günü 
sadece bordroyu imzalamak için Bakanlığa geldiği 
doğru mudur? Doğru ise, kendisini bu göreve kim 
atamıştır? Bakanlığınız bünyesinde buna mümasil gö
rev yapmadan maaş alan kaç kişi bulunmaktadır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

313 
Konu: İ&tanJbut Milletvekili Sayın Şük

riye Tok'un yazılı soru önergesi. 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 4.3.1976 tarih ve Kanunlar Md. lüğü 7/10*7 -

3829/29334 sayılı yazınız, 

-4H-

16 . 3 . İ976 Ö : İ 

| Istânbol Milletvekili Şükrüye Tok'un Sosyal Hiz-
I metler Enstitüsünde görevli eski bir parlamentere iliş-
I kin yazılı soru önergesine cevabım ektedir-
I Ara ederim. 
t ' Saygılarımla 
| Dr, Kemal Demir 
I Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

f İstanbul Milletvekili Sayın Şükriye Tok'un 
I yazılı soru önergesine cevabım 

j Soru : Eski parlamenterlerden Muallâ Akarca' 
E nm Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hiz-
I metler Enstitüsünde görevli gözüktüğü (1 nci dere-
I cenin 4 ncü kademesinden maaş aldığı) her ayınbirin-
j ci günü sadece bordroyu imzalamak için Bakanlığa 
I geldiği doğru mudur? Doğru ise kendisini bu göreve 
t kim atamıştır? Bakanlığınız bünyesinde buna müma-
[ sil görev yapmadan maaş alan kaç kişi bulunmakta-
I dır? 

I! Cevap : Eski parlamenterlerden Muallâ Akarca 
I 6.3.1975 tarihinde Bakanlığımıza verdiği dilekçede 
I Bakanlığımız Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü em-
I rinde çalışmakta iken 1961 genel seçimlerinde Muğla 
I Senatörü oîarak parlamentoya seçildiğini, halen par-
I lamentoda bulunmadığını, 23 yılı aşkın hizmeti oldu-
I ğunu, belirterek 657 sayılı Devlet Memurları Kanü-
I nunun 1327 Sayılı Kanunla değişik 92 nci maddesinin 
I 2 nci ve müteakip fıkralarına göre durumuna ve mük-
I tesep haklarına uygun bir göreve atanmasını veya 
I olmadığı takdirde açıktan maaş alması gerektiğini 
I belirtmiş idi. 

I Müktesep hak maaşı 1 nci derecenin 4 ncü kade-
I rriesi olduğu ve gerek idare hizmetleri ve gerekse tek-
I nik hizmetleri sınıfından durumuna uygun münhal kad-
I ro bulunmadığından tayini cihtine gidilememiş ve 
I 657 Sayılı Kanunun amir hükmü uyarınca 5.3.1975 
I tarihinden itibaren açık maaşı bağlanmıştır. 

I 657 Sayılı Kanunun aynı' maddesi uyarınca hatea 
Bakanlığınızda 25.3.1974, 31.iq.1975 ve 18.11.1975 

t tarihleeinden beri açık maaşı alan üç eski parlamenter 
I daha bulunmaktadır. 

• • * ^ - ~ < ~ 
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22 . 11 . 1972 Tarih ve 1630 Sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hüküm 
eklenmesi hakkında kanun tasansınm maddelerine geçilmesine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.)* 

iADANA 
Battal Koksal 
AFYON KARAH1SAR 
Mete Tan 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mir Bahattin Yardımcı 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 

AĞRI 
Cemil Erhan 

ANKARA 
Önder Sav ' 

ANTALYA 
Fahri Özçelik 

AYDIN 
İsa Ayhan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Geçersiz oylar 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

[Kdbvl edenler] 

45q 
105 
59 
43 

3 
343 

2 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 
Ismadl Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet özkaya 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 

İSTANBUL 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Aırif Emre 
Mustafa, Kara 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 

Cemil Yavaş 
KASTAMONU 

Mehdi Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Selçuk İmamoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Şevket. Kazan 

KONYA 
Şener Battal 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 

MANİSİSİ 
Necmi Özgür 
Gündüz Sevilgen 

BALIKESİR-
Necati Cebe 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

ÇANAKKALE 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 

[Reddedenler] 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 

EDİRNE 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

SAMSUN 
Ali Acar 
Doğan Kütaplı 

SİVAS 
Mehmet ihsan Karaçam» 
Vahdettin Karaçorlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFAİ 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri; 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 

ZONGULDAK 
Orhan Göncüoğlu 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Niyazi Onal 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz: 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
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İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
ilhan özbay 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Metin Tüzün 
Nedet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMÎR 
Kaya Bengisu 
Coşkun Karagözoğlu 
Neeear Türkcan 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KONYA 
Ali Kökbudak 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NÎGDE 
Azmi Yavuzalp 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fuat Uysal 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat. Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Haydar Ulusoy 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

YOZGAT 
Ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

KONYİl 
ismet Büyükyaylacı 

(Geçersiz oylar) 

IZMIB 
ismail Taşlı 

[Oya katılmayanlar7 

BURSA 
Kasım Önadım 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAH1SAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
ibrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman. Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M, Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliyagil 
Mustafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
ismail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevat Önder 
Hasan Özçelik 
Ferdha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Zdya Öztürk 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan E&at Işık f 

Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu -
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku » 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hiüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai tskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 
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EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçükei 
A. Orhan Seııemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Hıfkı Danışman (R) 
Selçuk Erverdi 
Meıhmet Fuat Fırat 
Gıyasettü Karaca (B.) 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Încioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Niztamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk, V.) 

Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuneer 

HAKKARİ 
Mikail İlcin 

Sabahattin Adalı 
Abdullah (üüli 
Sabri İrteet 
Mehmet Sait Re§a 
Mehmet Senmea 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (LÛ.) 

î l ^ A ^ T A 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İ Ç E L 

Nazım Baş 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavipğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Başturk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Öinglt 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyıin Özdemir 
M. Kâzım Özeke (t.) 
Osman Özet! 
A. Doğan Öztunç 
ilhamı Sançaı A' 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Ali Toptuz 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Ycel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Eıgenekpn (B.) 
Süleyman Genç 
Şinasi Osma 
A.. Kemal Ööder 
Remzi özen, 

Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaöğhı 
Halit Evliya . 
Mdhmet Özdal 
A, Tevfik Paksu (B.) 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSER! 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hayrettin Nakiboğhı 
Kftmil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Qğuz<Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Er bakan (B.) 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubiilay îmer 

M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
A. Mahir Ablum (B.) -
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan (l.J 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakırh (t.) 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengdn 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 
Ali Döğerli (t.) 

MUŞ 
Ahmet Haandi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ş. Yaşar Arıhaf 
H. Avni Kavurmucıoğlu 
Haydar Özalp 
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ORDU 

Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gön ül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğhı 
Senai Yazıcı 

RÎZE 

Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 
İsmail Müiftüioğlu (B.) 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankııtan 

SİÎRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Ako'va 
xVhmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozath 

Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Nihan İlgim 

TOKAT 
Ali Kurt 

' TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüboglu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülent Ecevit 
Fevzıi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık Üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

76 NCİ BİRLEŞİM 
16 . 3 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

1' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 , 5 s 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın îlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Kara'hisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — İstanbul. Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşıma, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları

nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet. Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* 
(10/19) 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanbk ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

9. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması _ açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

10. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
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arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

•11. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A.. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

12. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

13. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

il 4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişki» önergesi (10/26) 

15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

16. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

17. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Matla ve 13 arkadaşının, sanayiimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 1C0 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

19. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

21. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan-: 
lan saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

23. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 



24. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın ; 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

25. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

26. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

- 29. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

30. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

31. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil

let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

33. T - Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsm-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 188 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

34. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemaca 
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

36. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

37. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 



38. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

39. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

40. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARtŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

41. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

44. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

45. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

46. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

47. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının. Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

48. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

50. — Giresun Millet vekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

51. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

52. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil-



let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir s Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

53. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

54. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

55. — Konya Milletvekilli Faruk Sü'kan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebebleri-
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle 
Anayasnın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58. — Kütahya Milletvekili Haşim Denli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıldığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

60. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke

tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10i/69) 

61. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7Gi) 

62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

63. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nçi, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

64. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
l i arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

65. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

66. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi Tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

67. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir-
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lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

68. — Konya Mdfetvekiili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

69. — Çankırı Milletvakıiii Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına iliş'kin önergesi. (10/80) 

70. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

71. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

72. — Hatay Milletvekili M'adik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

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

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

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

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — H^tay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskini'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 



18. — İstanbul Milletvekili Gülhıs Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
Ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru Önergesi. (6/59) 

26. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

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

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

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş

kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in," 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) 



61. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nİn, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanıudan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 

49. — îçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz/m, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

71. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 



75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

79. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (•) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu alanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87̂  — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze

teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/146) 

92. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknash Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) " 

95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakamn
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 



İÖ1. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalfnın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
rti'önergesi (6/165) 

103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım. 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksan'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

1.10. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

111. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 
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114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
l"RT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkok'ün, Bolu 
İli ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa. Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(*) 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka-
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nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru .önergesi. 
(6/199) (*) 

127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlfmn, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ha
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/1SS) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

133. —• İstanbul Milletvekili İlhan Üzbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Masan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan söziü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 

ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi. 
(6/195* 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

1-10. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrııkçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 



152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 
(*) 

153. _ sürt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüTün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

15b. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Milliî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin. Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

r 

165. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

166. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Tekirdağ - Hayrabolu ilçesine bağlı bazı köylerde ya
pılan Nato Askerî tesislerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/242) (*) 

167. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*) 

168. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

169. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

170. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

171. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

172. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsam'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/348) (*) 

173. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

174. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

175. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

176. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

177. •—• Hatay Milletvekili Malik Yılman'm, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 
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178. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 1 

yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

179. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

180. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun,. yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

181. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) I 

182. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi- I 
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine I 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. I 
(6/256) (*) 

183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 

184. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge- I 
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

185. — Ankara Milletvekili Muammer Ahcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil- I 
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi. (6/259) (*) 

186. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün 
İkitisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ilişkin Millî | 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) I 

187. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De- | 
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

188. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

189. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*). ' 

190. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

191. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

192. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

193. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, 
emekli subay ve astsubaylarla ilgili Kararnamenin 
çıkarılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/267) (*) 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

195. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

196. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

197. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

198. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

199. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

200. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

201. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozath, Gi
resun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı* 
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma-! 
nisa Milletvekili M: Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavicğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt. 
ma Tarihi : 30 . 6 .. 1975) 
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2. — 17'Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 .1974) 

3. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 3.7.1974) 

4. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m- lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 1 1 . 1974) 

5. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

7. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

8. —• Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1975) 

X 9. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 10. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 1!. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : J /298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

X 12. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 tarihin
de aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta
rihi : 1 . 7 . 1975) 

i3. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı ; 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

14. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

15. — Etanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

16. — Edime Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
tçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 .1975) 

X 17. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (Tl) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

18. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 



maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Tür keş ve 2 arka-
daşmın teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı : 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 514) Dağıtma tarih
leri : 20 . 6 . 1975, 1 7 . 7 . 1975) 

19. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

23. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka-
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nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 

1 X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
i Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
i Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
| paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş-
i 

I kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
j dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
I (1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 
ı 
I X 22. —• Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
I onaylanmasının uj'gun bulunduğuna dair Kanun ta-
j sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 

Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 2 . 1976) 

(X ) Açık oylanacak işleri gösterir. 





Dönedn : 4 
Toplantı: D M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 m2 lik kısmının 
Ankara Belediyesine satılması hakkında Kanun ve Cumhurbaş
kanınca geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu (1 /143) 

(Not : Donem III M. Meclitei S. iSayısı : 895, O. Senatosu (S. Sayısı : 306) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 10 .7 . 1973 

•1 - 735 

Millet Meclisi Baskanlığ-uıa 

İlgi : 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 6488-48790 sayılı yazınız. 

'T. C. Anayasasının 93 üncü maddesine istinaden gönderilen 26 Haziran 1973 tarih ve 1776 
sayılı (Atatürk Orman ÇiMiği arazisinden 167 dünüm. 500 metrekarelik kısmının Ankara Belediye
sine satılması hakkında Kanun) . dolayısıyle yapılan inceletmede : 

1. Devletimizin kurucusu Atatürk'ün 13 yıl süren emıeık ve çalışmalar sunucunda, tarım usul-
lerinJdte örnek bir tesis olaraık vücuda getirdiği -çiftlikler arasında, (Ankara Orman Çiftliği) de 
11 Haziran 1937 tarihinde taraflarından, Hazineye hibe edilmiş ve bu arazide, 24 Mart 1950 ta
rih ve 5695 sayılı kanunla (Atatürk Orman Çiftliği) kurulmuştur. 

2. Atatürk'ün Türk Milletine bir vediası olan bu çiftlik arazisinin, bizzat kendileri tarafından 
belirtilen amaçlar dışında kullanılmaıması ve bütünlüğünün korunması maksadıyle, yukarıda be
lirtilen kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki sınırları içinde bulunan gayri menkullerin gerçek ve 
tüzel İnsilere devir ve temliki ve kamulaştırılması, ancak özel bir kanunla izin alınmasına bağ
lı olacağı saptanmıştır. 

3. (Bu cümleden olarak, 1953-1959 yılları arasında 'kabul edilen 60Ö0, 6238, 6947 ve 7310 sayılı 
kanunlarla çiftlikten ayrılan bir milyon dekardan fazla bir arazinin büyük bdr kısmı, katmu ih
tiyaçları için lüzumlu görülen tesislerin yapımı veya devlet yolu inşası veyaihnt askerî maksaltlar 
için kullanılmış; bir kısmı ise, istelklileri veya Yapı Kooperatiflerine tahsis edilmiştir. 

4. Bu defa, yuikarda sözü edilen 1776 sayılı kanunla, Ankara Belediyesine satılmasına izin ve
rilen 167 dönüm 500 ımetreikare arazi, yeni toptancı hali yapılması gibi, Anlkara şehri halkının 
önemli ihtiyacını karşılama amacını gütmekte ise de, bu tasarruf, çiftlik arazisinin, Atatürk'ün bu 
çiftliği tesis etmekteki asıl maksat ve hedefinin gerçekleştirilmesine engel olacak derecede kü
çülmesi sonucunu doğuracağı gerekçesiyle uygun vglarülanediğinden, T.O. Anayasasının 93 neü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cuımihurbasjkianı 
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Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/43 10 . 7 . 1971 
Karar No. : 34 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kioımjisyonunmza havale buyurulan (Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 dönüm beşyüz met

re karelik kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkında kanım) İmar ve İskân Bakanı ile diğer 
bilgililerin de katıldığı toplantıda tekrar incelendi ve görüşüldü : 

Anayasanın 93 üncü maıddesinıe göre Cumhurbaşkanınca, uygun bulunmayarak bir daiba görü
şülmek üzere Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyurulan yukarıda adı yazılı kanun 
hakkında, evvelce tanzim olunan 25 . 5 . 1973 tarih Esaıs No : 2737, Karar No : 253 sayılı raporda 
belirtilen gerekçeyi Komisyonumuz aynen benimsemiş olduğundan kanun metninin aynen kabulünü 
kar arlagitırmışjtır. 

Genel Kurulun tasviblerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa takdim olunur. 
(Başkan 

ISiyas 
A. Dumkoğlu 

Aydm 
M. §. Koç 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

İzmlir 
iC. Karalgözoğlu 

İmzada Ibulunamadı 
Konya 

Ö. ölçmen 
İmzada (bulunamadı 

Sıözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 
Çanakkale 

0. 0. Çaneri 
Giresun 

0. Yılmaz 
İzmir 

A. K. Önder 
İmzada bulunamadı 

Küifcahya 
A. M. Abkım 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 
Denizli 

II. Oral 
İstanbul 

A. N. Ölçen 
Karls 

K. Okyay 

Malatya 
M. Delikaya 

Artvin 
T. Altunkaya 

Elâzığ 
II. Buz 
İstanbul 

M. Tüzün 
Kayseri 

'<C. Cebeci 

Malatya 
II. Gökçe 

Toteat 
II. Abbas 

CUMHURBAŞKANINCA GERİ GÖNDERİLEN METİN 

Atatürk KOrman İÇiftliği Arazisinden 167 Bönüm 
Beşyüz Metrekarelik Kısmının Ankara Belediye

sine Satılması Hakkında Kanun 
Kanun No. : 1776 

Kaibul tarihi : ,26 . 6 . 1973 
MAIXD!E 1. — 5:659 sayılı Kanun meriyete girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudutları 

dahilinde bulunan araziden kadastronun 2107 ada 3 parselini teşkil eden 78 500 metrekare ve 
kadastronun 2107 ada 6 parselinden müfrez A parselini teşkil eden 89 000 metrekare ki cem'an 
167 dönüm 500 metrekarelik kısmı, Ankara şehri imar nâzım planı gereğince yapılması mukar
rer yeni toptancı hali için Ankara Belediyesine, Çiftlik Yönetim Kurulu ile Beleidiye arasında 
tespit ve emsalinin ısatış ve günün rayicine göre 'Tarım Bakanlığınca ta.sv'ilboılünacak bedelle ve 
Batış bedeli 5 yılda ve be§ eşit taksitte faizsiz olarak ödenmek kaıydryle satılmasına izin veril
miştir. 

ıMAOKDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi '(IS. Sayısı : 1Ö8) 



Dönem : 4 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 171 

5584 Sayılı Posta Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/176) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 6 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 71 -1413/3672 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 11.6.1974 
tarihinde kararlaştırılan «5584 sayılı Posta Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak .sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

5584 SAYILI POSTA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI MADDELE
RİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

1. 5584 sayılı Posta Kanununun 1 nci maddesinde yazılı hizmetlerden «Gazetelerle belli zamanlarda çı
kan dergilere abone kaydetmek» ve «Kişiler hesabına alacak tahsil etmek» gibi hizmetler ayrı özellikler taşı
dığından bu hizmetlere ilişkin servislerin, posta servisl inin işletme olanaklanyle bağdaştırılması mümkün 
olmamış ve bu yüzden adı geçen servisler bugüne kadar hizmete açılamamıştır. Esasen yüksek tirajlı gaze
telerin, gazete idarehaneleri tarafından özel taşıtlarla yurdun hemen hemen bütün şehirlerine aynı gün ulaş
tırılmakta, alacaklı borçlu ilişkilerinde halkın, icra daireleriyle bankalar dışında her hangi bir müesseseye rağ
bet göstermesi düşünülmemekte olması hasebiyle adı geçen servislerin hizmete açılmasına bundan böyle de 
lüzum bulunmamaktadır. 

Bu bakımdan, Posta Kanununun yapılamayan ve yapılmasına ihtiyaç da bulunmayan hizmetlerle ilgili 
1 nci maddesinden (C) ve (D) bentlerinin çıkarılması, 3 ncü maddesinin II nci fıkrasının değiştirilmesi, 5 nci 
maddesinden (Tahsil edilecek senetlerle), 31 nci maddecinin IV ncü fıkrasından (ve bedelleri tahsil olunacak 
senetler) 46 nci maddesinin I nci fıkrasından (Alacak tahsili) sözlerinin, 52 nci maddesinden II nci fıkranın 
ve 35 nci maddesinin çıkarılması, 52 nci maddenin III ncü fıkrasının değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

2. İki parçadan tertibedilerek postaya verildiği sırada cevap kısmının ücreti de gönderici tarafından pe
şin ödenen posta kartlarına Dünya Posta Sözleşmesi ve bunun İcra Tüzüğünde «Cevaplı posta kartı», bir eşya
nın satışını sağlamak için, tanıtılması ve beğendirilmesi amacıyle bedelsiz olarak verilen ve her hangi bir öde
me karşılığında üçüncü bir kişi ile alıp vermeye konu teşkil etmeyen model ve parça «Ticaret eşyası örneği», 
seslendirilmiş veya seslendirilmemiş fonograf plâkları, bandlar, teller veya benzeri seslendirilebilen diğer mad
deler de «fonopost» adı altında ayrı birer nevi posta haberleşme maddesi olarak kabul edilmiştir. 

Cevaplı posta kartı ile cevapsız posta kartı arasındaki fark cevap kısmına ait ücretin peşin ödenmesinden 
ibaret olmasına rağmen bunlar için tarifede ayrı ücretler gösterilmiştir. Bundan başka, gerek ticaret eşyası 
örneği, gerek fonopost maddeler, yine mektup postası maddelerinden sayılan küçük paketler gibi yalnız eşya 
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kapsadıkları ve mahiyetleri itibariyle aralarında hiçbir fark bulunmadığı halde posta ücret tarifelerinde bunlar 
için de ayrı ayrı ücretler tespit olunmuştur. Dünya Posta Birliği îcra Konseyinin posta ücret tarifelerinin uy
gulanmasını kolaylaştırmak ve sadeleştirmekle görevlendirdiği çalışma grupunca bu husus dikkate alınarak, 
uluslararası ilişkilerde bu haberleşme maddelerinin kaldırılması öngörülmüş ve 1969 Ekim ayında Tokyo'da 
toplanmış olan Onaltıncı Dünya Posta Birliği Kongresine bir teklif olarak getirilmiştir. Bu teklif kongrece ka
bul edilerek cevaplı posta kartı ile ticaret eşyası örneği ve fonopost nevinin Dünya Posta Sözleşmesinden ve 
bunun tcra Tüzüğünden çıkarılması ve ticaret eşyası örneği ile fonopost türünün küçük paket sayılması ka
rarlaştırılmıştır. 

1969 Tokyo Dünya Posta Kongresinin bu kararına göre 1 . 7 . 1971 tarihinden itibaren yabancı memleket
ler için cevaplı posta kartı, ticaret eşyası örneği ve fonopost adı altında haberleşme maddeleri kabul edilip gön-
derilemiyecektir. 

5584 sayılı Posta Kanununda cevaplı posta kartlarından söz edilmemiş olmakla beraber 25 nci maddenin 
I. fıkrasının A) bendindeki «cevapsız kartlara» ilişkin ücret hükmü ile cevaplı kartların varlığı dolaylı olarak 
kabul edilmiştir. Ticaret eşyası örneği, Dünya Posta Sözleşmesinin eski hükümlerine mütenazır olarak adı ge
çen kanunun 1 nci maddesi A) fıkrasında PTT İdaresince kabul edilecek, taşınacak ve dağıtılacak posta madde
leri arasında sayılmış ve kanunun 3, 25, 26 ve 40 nci maddelerinde bunlara uygulanacak işlemlerden bahsedil
miştir. Fonopost maddeler ise Posta Kanununa alınmamış ve bu maddelerin yurt içinde kabul ve taşıma işlem
lerine de yine Posta Kanununun 67 nci maddesine dayanılarak 1956 yılında başlanmıştır. 

Bir taraftan dünya memleketlerince tam bir çoğunlukla kabul edilen bir kurala uyulmak, diğer taraftan iç 
ve dış tarife uygulamalarında birlik ve dolayısıyle hizmette kolaylık sağlayabilmek için cevaplı posta kartı ile 
ticaret eşyası örneği ve fonopost maddesi türünün 1 .7 . 1971 tarihinden başlamak üzere iç posta hizmetin
den de kaldırılması ve ticaret eşyası örneği ile fonopost nevinin küçük paket sayılması zorunlu bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan Posta Kanununun «Bir araya toplanmış türlü maddeler» başlıklı 26 nci maddesinin 1 nci fık
rası metninden «iş kâğıtları» kelimeleri 969 sayı ve 16 .5 . 1967 tarihli Kanunla çıkarılmış, ticaret eşyası örne
ği türünün posta maddeleri arasından ve dolayısıyle bu madde kapsamından çıkarılması da öngörülmüş bulun
maktadır. Bunun sonucu olarak 26 nci maddenin 1 nci fıkrası kapsamında yalnız ücret uygulaması bakımın
dan farklılık gösteren gazete, dergi ve kitaplarla diğer basılmış kâğıtlar kalmakta, bunlar da aynı ağırlık ve 
boyut limitine tâbi olduklarından II nci fıkra hükmünün uygulama alanı kalmamış bulunmaktadır. Bu bakım
dan 26 nci maddenin II nci fıkrasının da kanun metninden çıkarılması gerekmiştir. 

3. 5584 sayılı Posta Kanununun «Tazminat» başlıklı 50 nci maddesinin II nci ve III ncü fıkralarında ta
ahhütlü maddelerle değer konulmamış kolilerin kaybı halinde ödenecek tazminat, miktar olarak belirtilmiştir. 
Bu miktarlar, kanunun hazırlandığı tarihlerde uygulanmakta olan ücret tarifesine göre, taahhütlü maddelerde 
66 katı, kolilerde 1 nci mıntıka ücretinin 10 katı tutmaktadır. 

Ancak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 20 yıl içinde bu ücretlerde üretim ve tüketim 
mallarının fiyatlarındaki yükselmelerle değişen ekonomik şartlara paralel olarak büyük artışlar meydana gelmiş 
ve başlangıçta mevcut olan oran sonraları göndericiler ^aleyhine bozulmuş bulunmaktadır. 

Bu sebeple bugünkü eşya fiyatları da dikkate alınarak halen taahhütlü maddelerle kolilerden alman posta 
ücretleriyle bunların kaybı halinde ödenecek tazminat miktarları arasında âdil bir oran kurulması gerekmiştir. 
Ancak, tazminatın kanun metninde miktar olarak belirtilmesi fiyat ve ücretlerde meydana gelen artışlarda, yu
karıda açıklanan sakıncaları doğurduğundan bu sakıncaların ileride yeniden doğmasının önlenmesi ve hizmetin 
her zaman âdil ölçüler içinde yürütülmesi için tazminat miktarlarının kanun metninden çıkarılarak bunun yeri
ne değişen ücretlerle tazminat miktarları arasındaki orantının bozulmasına meydan vermeyecek âdil bir katsayı 
hükmü konulması lüzumlu görülmüş ve bu amaçla ilişşik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 171) 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 30 . 5 . 1975 

Turizm Komisyonu 
Esas No: 1/176 
Karar No: 16 

Yüksek Başkanlığa 

5584 sayılı Posta Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması hakkında 
Kanun tasarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır oldukları halde görü
şüldü. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, gelişen dünya şartları ve diğer taraftan dünya memleketlerince 
kabul edilen bazı kurallara uymak iç ve dış tarife uygulamalarında birlik ve dolayısıyle hizmete kolaylık sağ
lamak amacıyle hazırlanmış bulunan tasarı prensip itibariyle Komisyonumuzca kabul edildi. 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, ücretlerin ödenmesi başlıklı 25 nci maddenin 
II nci fıkrasındaki (,) kaldırılarak yerine (ya da) ibaresi eklenmek suretiyle madde redaksiyona tabi tutularak 
kabul edildi. 

Tasarının yürürlüğe ait 12 nci maddesi «Kanunun değişikliği ile ilgili hazırlıkların yapılıp teşkilâta tebliğ 
edilmesi için enaz bir aylık süreye ihtiyaç olduğu ve ayrıca kanunun ayın başı gibi belirli bir günde yürürlüğe 
girmesi idarenin iş düzeni bakımından da faydalı görülmüş ve bu sebeple madde yayımını izleyen ikinci ayın 
başında yürürlüğe girer şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarı metnindeki diğer maddeler olduğu gibi bırakılmış, yapılan bu değişikliklerle tasarı Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

işbu raporumuz, Genel Kurulun yüce onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Gümüşhane Manisa Giresun Çorum 
E. Tuncer H. Zengin H. V. Tekin K. Parlar 

Ankara Antalya İstanbul Muğla 
N. Evliyagil F. Şarlar M. E. Sungur A. Döğerli 

Samsun Zonguldak 
F. Birer O. Göncüoğlu 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 171) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5584 sayılı Posta Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılması hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5584 sayılı ve 2 . 3 . 1950 tarihli 
Posta Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

PTT İdaresinin görevleri 

Madde 1. — PTT idaresi : 

A) Açık ve kapalı mektuplar, kartlar, gazete
lerle belli zamanlarda çıkan dergiler, kitaplar, her 
türlü basılmış kâğıtlar, küçük paketler, değer ko
nulmuş mektuplar ve kutular, değer konulmuş veya 
değer konulmamış posta kolileri ve tebliğ kâğıtları 
kabul etmek, taşımak ve dağıtmak, 

B) Bedelleri postanelerde ödenecek posta bono
ları ile posta ve telgraf havaleleri düzenlemek; 

C) Gerektiğinde posta merkezlerine gösterilmek 
üzere «kimlik kartı» vermek; 

D) İmkân bulunan yerlerde ve demiryolları, 
denizyolları ve havayolları iş alanları dışında kendi 
taşıtlarıyle yolcu ve bagaj taşımak; 

E) Posta çekleri işlemleri ve Bankalar Kanunu 
hükümleri dairesinde her türlü işleri yapmak üzere 
«Posta Biriktirme Sandığı» kurmak görevleri ile gö
revlidir. 

MADDE 2. — 5584 sayılı Posta Kanununun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Posta maddelerinin yollanma şekilleri 

Madde 3. — I - Mektuplar, kartlar, gazeteler, 
dergiler, kitaplar, basılmış kâğıtlar ve küçük paket
ler taahhütlü olarak da kabul edilir. Taahhütlü mad
deler ve değer konulmuş mektuplar ve kutular ile 
posta kolileri ödeme şartlı ve havaleler ibranameli 
olarak dahi kabul edilir. 

II - Adressi/ basılmış kâğıtlar taahhütlü ve öde
me şartlı olarak gönderilemez. 

MADDE 3. — 5584 sayılı Posta Kanununun 5 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONU DEĞİŞTÎRİŞİ 

5584 sayılı Posta Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5584 sayılı ve 2 . 3 . 1950 tarihli 
Posta Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

PTT idaresinin görevleri 

Madde 1. — Tasarının çerçeve 1 nci madde
siyle değiştirilen 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5584 sayılı Posta Kanununun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Posta maddelerinin yollanma şekilleri 

Madde 3. — Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle 
değiştirilen 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5584 sayılı Posta Kanununun 
5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Posta madderiyle değerli maddeleri kabul şartlarını 
ve merkezlerin sınıflarını belirtme yetkisi 

Madde 5. — PTT İdaresi posta ve telgraf hava
leleri ile değerli maddelerin, çeklerin ve ödeme şartlı 
maddelerin şart edilecek bedellerinin ihtiyaca göre 
değer ve sayılarını kısmaya ve bütün posta madde
lerinin ağırlık ve büyüklüklerini, kabul şartlarım ve 
abone kutuları bakımından merkezlerin sınıflarını be
lirtmeye yetkilidir. 

MADDE 4. — 5584 sayılı Posta Kanununun 25 
nci maddesi aşağıdaki şeküde değiştirilmiştir. 

Ücretlerin ödenmesi 

Madde 25. — I - Genel olarak ücretler çıkış ye
rinde tam ödenir. 

Ancak : 
A) Ücretleri eksik verilen veya hiç verilmeyen 

adi mektuplarla posta kartları; 

B) Ücretleri eksik verilen gazeteler, dergiler, ki
taplar, basılmış kâğıtlar ve küçük paketler de kabul 
edilir. 

II - Verilmemiş veya eksik verilmiş olan ücretler 
alıcılarından, alıcılar kabul etmediği takdirde gön
dericilerinden iki kat olarak alınır. 

MADDE 5. — 5584 sayılı Posta Kanununun 26 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir araya toplanmış türlü maddeler 

MADDE 26. — Bir posta maddesi içinde ga
zete, dergi, kitap ve basılmış kâğıtlar (körlere mah
sus basılmış kâğıtlar hariç) toplanabilir. Böyle bir 
araya toplanarak gönderilen bir posta maddesinin ta
mamının ücreti içinde bulunanlardan ücreti en yük
sek olana göre alınır. 

MADDE 6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 31 
nci maddesinin IV ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

IV. — Tebliğ kâğıtları postrestant olarak gönde-
rilemez. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen ka

bul edilmiştir. 

Millet Meclisi 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
değiştirişi 

Posta maddeleriyle değerli maddelerin kabul şartlarını 
ve merkezlerin sınıflarını belirtme yetkisi 

Madde 5. — Tasarının çerçeve 3 ncü madde
siyle değiştirilen 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5584 sayılı Posta Kanununun 25 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ücretlerin ödenmesi 

Madde 25. — I - Genel olarak ücretler çıkış ye
rinde tam ödenir. 

Ancak: 
A) Ücretleri eksik verilen veya hiç verilmeyen 

adi mektuplarla posta kartları; 

B) Ücretleri eksik verilen gazeteler, dergiler, ki
taplar, basılmış kâğıtlar ve küçük paketler de kabul 
edilir. 

II - Verilmemiş veya eksik verilmiş olan ücretler 
alıcılarından, ya da alıcılar kabul etmediği takdirde 
.göndericilerinden iki kat olarak alınır. 

MADDE 5. — 5584 sayılı Posta Kanununun 26 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir araya toplanmış türlü maddeler 

Madde 26. — Tasarının çerçeve 5 nci maddesiy
le değiştirilen 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 31 
nci maddesinin IV. fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

IV - Tasarının çerçeve 6 ncı maddesiyle değişti
rilen 31 nci maddesinin IV. fıkrası aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — 5584 sayılı Posta Kanununun 35 
nci maddesi kaldırılmıştır. 
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MADDE 8. — 5584 sayılı Posta Kanununun 40 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Posta maddeleri içine konulamayacak şeyler 

Madde 40. — Gerek PTT İdaresi ve gerek kişi
ler ve taşıma kurumları tarafmdan taşman paketle
rin ve gazeteler ile her türlü basılmış kâğıtların iç
lerine açık olsa bile mektup veya bu mahiyette kâ
ğıtlar konulamayacağı gibi bunların içlerine, zarf ve 
kuşaklan üzerine haberleşmeye ait işaretler veya 
yazılar yazılamaz. 

MADDE 9. — 5584 sayılı Posta Kanununun 46 
ncı maddesinin I nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

I - PTT İdaresi üzerine aldığı görevleri kanun dai
resinde yapmamaktan, posta ve telgraf havaleleri, 
posta çekleri hesabı ve ödeme şartlı maddeler ve di
ğer işlemler dolayısıyle tahsil ettiği paralardan an
cak bu kanunda tayin edilen hadler dahilinde sorum
ludur. 

MADDE 10. — 5584 sayılı Posta Kanununun 50 
nci maddesinin II ve III ncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

II - Tahhütlü olarak gönderilen bir maddenin 
kaybı halinde PTT İdaresince taahhüt ücretinin 50 
katı tutarında tazminat verilir. 

III - Değer konulmamış bir kolinin kaybolması, 
çalınması veya hasarı halinde PTT İdaresi, kolinin 
postaya verildiği yerdeki ve zamandaki gerçek değe
rini ve hasar halinde, uğradığı zarar derecesini göz-
önüne alarak bir taahhütlü mektup tazminatından az 
olmamak üzere, kolinin âdi posta ücretinin 10 katı 
tutarında tazminat verir. 

MADDE 11. — 5584 sayılı Posta Kanununun 52 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme şartlı maddelerle postaya verilen paralar için 
sorum 

Madde 52. — I - Ödeme şartlı maddelerin kay
bolması çalınması veya hasarı halinde PTT İdaresi 
bu maddelerin ödeme şartlı olmayanları derecesin
de sorumludur. 

Tahsili şart edilen para miktarı «değer konulma» 
sayılmaz. 

Millet Meclisi 

d -
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

değiştirişi 

MADDE 8. — 5584 sayılı Posta Kanununun 40 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Posta maddeleri içine konulamayacak şeyler 

Madde 40. — Tasarının çerçeve 8 nci maddesiy
le değiştirilen 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 5584 sayılı Posta Kanununun 46 
ncı maddesinin I nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

I - Tasarının çerçeve 9 ncu maddesiyle değiştirilen 
46 ncı maddesinin I nci fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 5584 sayılı Posta Kanununun 50 
nci maddesinin II ve III ncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

II - Tasarının çerçeve 10 ncu maddesiyle değişti
rilen 50 nci maddesinin II nci fıkrası aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarının çerçeve 10 ncu maddesiyle değiş
tirilen 50 nci maddesinin III ncü fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — 5584 sayılı Posta Kanununun 52 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme şartlı maddelerle postaya verilen paralar için 
sorum 

Madde 52. — Tasarının çerçeve 11 nci maddesiy
le değiştirilen 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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II - PTT İdaresi şart edilen bedelden, buna ait 
maddenin alıcısına tesliminden sonra sorumlu olur. 
Ödeme şartlı maddeler bedelleri alınmadan verildi
ği ve alıcıdan bu maddeleri ne geri almak, ne de be
dellerini tahsil etmek mümkün olmadığı takdirde 
dahi PTT İdaresi yine hak sahiplerine karşı şart edi
len bedelden sorumlu olur. 

III - PTT İdaresi, göndericilere ve hesap sahip
lerine karşı havale paralarından ve başka suretlerle 
yaptırılan paralardan ve yapılan hesap devirlerin
den ödeme yapılıncaya veya hesapların alacak kay
dı işleninceye kadar sorumlu olduğu gibi çek hesa
bı sahibinin alacağından dolayı da sorumludur. 

IV - Posta çeklerinin kaybından ve her ne su
retle olursa olsun kötüye kullanılmasından ileri ge
len zararlardan çek sahipleri sorumludur. Ancak 
üçüncü bir kişi tarafından çekin kötüye kullanılma
sı üzerine yapılacak ödemelerde, hesaba geçirmeler
de ve hesaptan hesaba devirlerde PTT memurları
nın suç ortaklığı veya ağır kusurları da bulunduğu 
anlaşılırsa PTT İdaresi dahi soruma katılır. 

Madde 12. — Bu kanun yayımını izleyen ayba
şında yürürlüğe girer. 

Madde 13, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
değiştirişi 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımını izleyen ikin
ci ayın başında yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

11 . 6 . 1974 
Devlet Bakanı 

7. H. Birler 
İçişleri Bakanı 

O. Asiltürk 
Bayındırlık Bakanı 

C. Çevikçe 
Gıda - Tarım ve H. Bakanı 

K. Özal 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

C. Kayra 
Orman Bakanı 

A. Şener 

Genç. ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 

*>&<{ 
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Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 181 

2 2 . 1 1 . 1 9 7 2 Tarih ve 1630 Sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
Maddesinin 3 ncü Fıkrasına Bir Hüküm Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22.11.1972 
Günlü ve 1630 Sayılı Dernekler Kanununun 50 nci Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan 

Komisyonları Raporları (1 /39 , 2 /103) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 1 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi 

Sayı : 71-1595/40 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
8 . 1 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasına bir hüküm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

GEREKÇE 

22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesi, kamu yararına kurulmuş 
olanlar dışında kalan bütün derneklere genel ve katma bütçeli dairelerle saydığı diğer idarelerin yardım 
yapmasını kesin surette yasaklamış bulunmaktadır. 

Sporun okullarda yaygın hale gelmesi, bir gençlik teşkilâtı olan izcilik faaliyetlerinin gelişebilmesi ve 
amatör spor dallarındaki faaliyetin daha geniş gençlik kitlelerine yayılabilmesi Gençlik ve Spor Bakanlığının 
görev ve faaliyet alanı içine girmekte; faaliyetlerin kulüpler ve dernekler vasıtasıyle yürütülmesi mevzuatın 
ve hizmetin gereği olmaktadır. Bu sebeplerle bütün bu kulüp ve derneklerin yardıma ihtiyacı açıktır. Esasen 
bu nedenlerle her iki teşkilâtın bütçelerine bu maksatla tahsisat konulmakta ve (R) cetvellerinde de sarf şek
li gösterilegelmektedir. 

Malî imkânsızlıklarla mücadele eden bu amatör kulüplerin ve derneklerin faaliyetlerini kendi imkânlarıyle 
sürdürmeleri beklenemez ve istenemez. Sağlam kafa sağlam vücutla kabildir düsturunun gerçekleşmesi bu 
kulüp ve derneklerin faaliyetlerini artırması ve hayatiyetlerinin muhafazası ile kabildir. 

Yukarıda da değinildiği üzere 1630 sayılı Kanunun 50 nci maddesi yazılış tarzı itibariyle bu kulüp ve dernek
lere yardım imkânını tamamen önlemiş bulunmaktadır. Söz konusu 50 nci maddenin gerekçesi ise bu kasdın 
dışındadır. Buna göre spor ve izcilikle uğraşan kulüp ve derneklerin nazara alınmadığı, konulan hükmün 
gayesinin ve maksadının tamamen başka olduğu anlaşılmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle her dereceli öğretim kurumları spor kulüpleriyle izcilik derneklerine ve Beden Ter-
biyesi Genel Müdürlüğüne tescilini yaptırmış amatör spor kulüplerine eskiden olduğu gibi yardım yapılmasını te
min etmek üzere ilişik kanun tasarısı hazırlanmış ve geçen yasama döneminde komisyonlardan da geçerek 
Millet Meclisi Genel Kuruluna .kadar gelmesine rağmen kanunlaşamamıştır, 
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Tasarının 1 nci maddesiyle 1630 sayılı Demekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına, her de

receli öğretim kurumları spor kulüpleriyle izcilik derneklerine ve tescilli amatör spor kulüplerine faaliyetle
rini yürütebilmelerini sağlamak üzere yardım yapılmasına imkân verecek bir hüküm ilâvesi öngörülmüş; 

Tasarının 2 ve 3 ncü maddeleriyle de yürürlük hükümleri düzenlenmiştir. 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/103) 

6 . 2 . 1974 

Konu : Dernekler Kanununun 50 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifim ve gerekçesi iki nüsha halinde sunulmuştur. 

İçtüzük hükümleri uyarınca gereğine müsaade buyurulmasım saygılarımla arz ederim. 

Kütahya Milletvekili 
ilhan Ersoy 

GEREKÇE 

22 . 11 . 1972 gününde kabul edilmiş bulunan 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesi der
neklerin gelir kaynaklarını hükme bağlamıştır. Maddenin üçüncü fıkrasına göre, genel ve katma bütçeli daire
ler, mahallî idareler, iktisadî devlet teşekkülleri ve bunlara bağlı müesseselerle sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete ait kuruluşlar; sadece kamu yararına çalışan derneklere yardım yapabilmektedirler. Oysa, as
lında kamu yararına çalışan dernek olma vasfını haiz olmadığı halde, Devlet eliyle veya belediyeler marife
tiyle veya diğer müesseseîerce yapılması gereken hikmetlerin bir kısmını yapmak için kurulmuş veya tüzük
leri bu gibi hizmetleri yapmaya müsait olan pek çok mahallî dernek, yukarıda sözü geçen kurum ve kuru
luşlardan alacakları yardımlarla, yapılan yardımın çok kere birkaç misli malî külfetten Devleti veya bu kuru
luşları kurtarabilmekte ve hizmetin zamanında yapılabilmesini de sağlamaktadırlar. 

Okullar, pansiyon ve yurt binaları, bunlarla ilgili diğer tesisler, salonlar, îaboratuvarlar, hastane ve dis
panserler, doğumevleri, bunların müştemilâtları veya bunların bazı tesisatını yaptıran, tamamlattıran, ona
rımını ele alan, arsasını sağlayan derneklere yapılacak küçük ölçüdeki yardımların bazen memleketimize ne 
büyük tesisler kazandırdığı izahtan varestedir. Geçmiş yıllar bu gibi örneklerle doludur. 

Meselâ, bir okula yabancı dil lâboratuvarı kurmak gayretine girişen, küçük bir kasabanın hükümet veya 
belediye hizmet binasını veya sağlık ocağını veya bu kabil bir binanın kalorifer tesisatını, elektriğini, suyu
nu yaptırmak, ameliyathane veya röntgen odalarını tesis ettirmek gibi hayırlı bir teşebbüsü gerçekleştirmeye 
çalışan bir derneğe yapılacak yardımın değerini, bundan faydalanacak olan belde sakinleri daha yakından görüp 
takdir etmektedirler. 

Bilindiği üzere, her yıl Devlet Bütçesi Yüce Meclislerden çıkarken, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine 
imkânlar nispetinde ödenek ayrılmak suretiyle, ibadet yerlerinin yapılması, bakımı ve onarımı için dernekle
re yardım imkânı da sağlanmaktadır. Yurdumuzda daha çok halkın kendi aralarında kurdukları derneklerle 
ve bölgenin hayırseverlerinin yardımları ile ele alınabilmekte olan bu hizmet, özellikle şehir ve kasabalarda 
bu derneklere yapıîagelmekte olan yardımların 1630 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde yer alan hükümler 
sebebiyle gerçekleşememesi yüzünden büyük ölçüde aksamaktadır. Zira, sayılan binleri, onbinleri aşan cami
lerimiz, mescitlerimiz ve bunların müştemilâtı ile ilgili tesislerini sadece Vakıflar Genel Müdürlüğünün sınırlı 
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imkânlarıyle yapmak, yaptırmak, onarmak yerine, ilgili kuruluşların denetiminde, gerekli görülen hallerde 
plan ve projeleri de düzenlenerek, dernekler marifetiyle, yani halkın büyük katkısı da sağlanarak ele almak 
memleketimizin şartlarına daha uygun bir çözüm yoludur. 

1970 Gediz depreminde yıkılan veya büyük hasar gören camilerimizden pek çoğu bu yolla ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün, imkânları ölçüsünde mütevazi yardımları ile, belde sakinleri tarafından ele alınmış ve 
hizmet böylece gerçekleştirilmiştir. İtiraf etmek gerekir ki bu hizmet, Dernekler Kanunu yürürlüğe girdik
ten sonra çok aksamış, hatta bir yerde görülemez olmuştur. Bu aksaklığın kısa zamanda giderilmesi sadece 
faydalı değil, lüzumludur da. 

Çeşitli öğrenim kurumlarının spor kulüpleri ile Devlet yardımına mutlak ihtiyaç duyan ve geliştirilmesi, 
desteklenmesi aşikâr bulunan izcilik dernekleri için de benzer görüşler ileri sürülebilir. Devlet Bütçesinin il
gili bölümlerinde gerekli ödenek ayrılmış olmasına rağmen, amatör kulüplerine geçen yıl yapılması lâzımge-
len yardımlar da, Dernekler Kanununun sözü geçen maddesinin engelleyici hükümleri dolayısıyle yapıla
mamıştır. 

Yurt sporunun kalkınması, her ilde bir veya birkaç profesyonel kulübün belirli birkaç spor dalında faali
yet gösterilmesiyle mümkün değildir. Kaldı ki özellikle üç büyük şehrimiz dışındaki profesyonel kulüplerin dahi bu
gün içinde bulundukları malî kriz herkesçe bilinmektedir. Yurt sporunun temel taşlarından birisi ve belki de 
en önemlisi amatör spor kulüpleridir. Bunların anadesteği ise Devlettir, Devlet olması lâzımgelir. Bu lüzum 
ve zarurette, Dernekler Kanununun 50 nci madesinde acilen değişiklik yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

tşte, Kanun teklifim bu gerekçeye dayanılarak hazırlanmış olup, 1973 yılında bu konuda hazırlanarak Yü
ce Meclislere sunulduğu, hattâ Genel Kurul gündemlerine kadar getirildiği halde, zamanında görüşülüp ka
nunlaşamayan bir tasarının mevcudiyeti ve gerekçesi de teklifin hazırlanmasında dikkate alınmıştır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Teklifin 1 nci maddesiyle 1630 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmekte, madde
nin diğer fıkraları aynen muhafaza edilmektedir. Bu değişiklikle uygulamada görülen büyük aksaklıklar gide
rilmiş olacaktır. 

İbadet yerleri, eğitim, sağlık bina ve tesisleri özellikleri ve çoklukları dolayısıyle ayrıca belirtilmiş, bunun 
dışında kalan ve kamu hizmetinde kullanılacak olan diğer bütün yapı ve tesisler topluca ifade olunmuştur. 
Bunları dar manada almamak, her türlü bina ve tesisi arsası ile, bahçe duvarı, yolu, meydanı, park ve bah
çesi, su, kanalizasyon, aydınlatma, ısıtma ve havalandırma, temizleme ve burada teker teker sayılmasına 
imkân olmayan diğer bütün tesisleriyle, tefriş ve teçhizini de içine alacak şekilde değerlendirmek lâzımdır. 

Şu kadar ki, bu hizmetler için yardım görecek derneğin, bu maksatla kurulmuş olması veya daha geniş 
veya çeşitli hizmetler için kurulmuş ise, tüzüğün bu hizmetleri görmeye müsait bulunması yanında, yapılacak 
yardımın da münhasıran bu hizmetlerde kullanılması öngörülmektedir. 

Yardım yapılacak amatör spor kulüplerinin de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tescilini yaptırmış 
olması şartı maddede yer almış bulunmaktadır. 

Böylece alınacak yardımların kötüye kullanılması önlenmiş olmaktadır. 
Yukarıda verilmiş birkaç örnek esas alınarak, bu maddeye göre sadece Devletin yardımının bahis konusu 

olmadığını, madde metninde yer alan genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, İktisadî Devlet Te
şekkülleri ve bunlara bağlı müesseseler ile sermayesinin yandan fazlası Devlete ait kuruluşların hepsinin bu 
madde gereğince yardım yapabileceklerini bir defa daha açıklamak yerinde olacaktır. 

Teklifin 1 nci maddesi Kanun teklifinin esasını teşkil etmekte, diğer iki madde ise yürürlük hükümleri ge
tirmektedir. 

Kanun teklifim, 1630 sayılı Kanunun, yani yürürlükteki bir kanunun sadece bir maddesini değiştirmek
te olduğundan, bu teklifte Kanunun tümünde kullanılan terimlerin mümkün mertebe aynen kullanılması yo
luna gidilmiş, bu sebeple, yerlerine dilimize yerleşmiş olmasına rağmen bazı yeni kelimeler kullanılamamış
tır. 
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22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — 22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 50. — Derneklerin gelir kaynakları : 
a) Üye aidatı, 
b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetler

den sağlanan gelirler, 
c) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri, 
d) Dernek mamelekinden elde edilen gelirler, 
e) Bağış ve yardımlar. 
Kamu yararına çalışan dernekler dışında kalan dernekler siyasî partilerden veya onlara bağlı teşekküller

den yahut işçi veya işveren meslek teşekküllerinden herhangi bir suretle maddî yardım kabul edemezler. 
Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, iktisadî Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı müesse

seler ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlar, ancak; 

Kamu yararına çalışan derneklere, 
İbadet yerleri, eğitim ve sağlık bina ve tesisleriyle kamu hizmetinde kullanılacak diğer yapıları inşa ve 

ikmal etmek, bunlara arsa sağlamak, gerekli ilâveler yapmak, tesisatını tamamlamak veya bunları onarmak 
amacıyle kurulan veya tüzükleri bu hizmetlerin yapılmasına uygun olan derneklere (münhasıran bu hizmet
lerde kullanılmak şartıyle), 

Her dereceli öğretim kurumlarının spor kulüpleri ile izcilik derneklerine, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tescilini yaptırmış amatör spor kulüplerine, 
yardım yapabilirler.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu raporu 

10 , 5 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, teklif 
sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Aynı mahiyette bulunan tasarı ve teklifin tevhiden görüşülmesi ve müzakerede, tasarının esas alınması 
kararlaştırıldıktan sonra, tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede de sarahaten belirtil
miş olduğu üzere, 1630 sayılı Kanunun 50 nci maddesi, genel ve katma bütçeli dairelerin yardım yapmalarını 
önlemiş bulunması ve kendi maddî gelirlerinin de kifayetsizliği sebebiyle, amatör spor ve izcilikle uğraşan 
kulüp ve dernekleri, malı müzayakaya sevk ettiği gibi, memleket ihtiyacına cevap verecek derecede inkişaf 
etmelerine de imkân vermemekte olduğundan, amatör spor dallarıyle izciliğin memleket ihtiyacını karşılıya-: 
bilecek vüs'atte geliştirmek ve memleket gençliğini daha geniş çapta sportif imkânlardan istifade ettirmek mü-: 
lâhazasıyle 1630 sayılı Kanunun 50 nci maddesine bir hüküm ilâve etmek maksadıyle hazırlanmış bulunan 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/39,2/103 
Karar No. : 5 
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tasan, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun görülerek, tasarı ve teklif metinlerini birleştirmek suretiy
le yeni bir metin tanzim ettirmek gayesiyle 3 üyemizden müteşekkil bir Alt komisyon karalmuştur. 

Tasarı ve teklifle mezkûr maddeye ilâve edilmek istenen hüküm, redaksiyona tabi tutulmak suretiyle Alt-
komisyonca tertip edilen yeni metin, Komisyonumuzca da müspet mütalaa olunarak 50 nci madde, yapılan 
bu değişiklikle, değiştirilen maddeye mütenazır olarak kanun başlığı da yeniden kaleme alınmış, yürürlük ve 
yürütme maddesi olan 3 ve 4 ncü maddeler ise tasarı metninde olduğu gibi bırakılmak suretiyle kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İçel 

H. Baloglu 

Adana 
A. Topaloğlu 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
E. Eken 

Hakkâri 
M. İlcin 

İmzada bulunamadı 

Konya 
1. Büyükyaylacı 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
M. Bıyık 

Başkanvekili 
Mardin 

N. Yılmaz 

Afyon Karahisar 
Ş. Yüzbaşıoğlu 

Eskişehir 
N. Önal 

İmzada bulunamadı 

İçel 
/. Göktepe 

Kütahya 
M. Ersoy 

Sivas 
/. Karaçam 

Sözcü 
Konya 

Ş. Battal 

Ankara 
H. Akmumcu 

Gaziantep 
M. Özkaya 

İstanbul 
M, K, Özeke 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
A. Karaaslan 

Tokat 
A. Kurt 

İmzada bulunamadı 

Yozgat 
M. A. Ünsür 

Kâtip 
İzmir 

R. Özen 

Bitlis 
A. İ. Gaydalı 

Giresun 
H. V. Tekin 

Kastamonu 
H. Öztürk 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
S. Güneştan 

Van 
/. Bedirhanoğlu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/39, 2/103 

Karar No. : 54 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

9.6. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ve «Kütahya Milletvekili İlhan 
Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi» Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerinin 
de hazır bulunduğu toplantıda incelendi, görüşüldü : 

1972 yılında yürürlüğe giren Dernekler Kanunu uygulamada büyük aksaklıklar 
bu kanunun 50 nci maddesinde acilen değişiklik yapılması gerekli görülmüştür. 

yaratmış ve Özellikle 
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Her hizmetin Devletçe ve Devlet eli ile yapılamayacağı muhakkak olan bir ülkede, özellikle çeşitli der

nekler kurarak bu hizmetleri hayırsever vatandaşların yardımları ile gerçekleştirmenin daha yaygın bir du
rumda bulunduğu Türkiyemizde, bu imkân, yukarıda sözü geçen kanun teklifi ile değiştirilmek istenen 
50 nci madde ile büyük ölçüde engellenmektedir. 

Meselâ, bir dernek marifetiyle ele alınıp belirli bir seviyeye kadar getirilmiş olan bir okulun ikmali için 
gerekli yardım sağlanamamaktadır. 

Amatör sporun Devletçe desteklenmesine imkân sağlamak, bu maksatla da amatör spor kulüplerine 
yardım fırsatı vermek de bu değişiklikle kabil olabileceği anlaşılmıştır. 

Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda hazırlanan tasarı ve teklif önhavaleleri uyarınca îçişleri 
Komisyonunda görüşülmüştür. 

Komisyon, aynı mahiyetteki bu tasarı ve teklifi birlikte mütalâa etmiş ancak, görüşmelerde tasarıyı esas 
alarak yapılan değişikliklerden sonra yeni metni komisyonumuza havale etmiştir. 

Bu itibarla îçişleri Komisyonunun düzenlediği yeni metin Komisyonumuzca da olumlu karşılanarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz edilir. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
M. Ersoy 

Manisa 
H. Okçu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Başkanvekili 
Adıyaman 
A. Unsal 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İmzada bulunamadı 

İçel 
/. Göktepe 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 
Muhalefet şerhim eklidir. 

C. Karagözoğlu 

Kocaeli 
S. A kay 

Malatya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. Delikaya 

Manisa 
G. Sevilgen 

Sivas 
Muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur. 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Giresun 
Muhalifim, muhalafet şerhim eklidir 

0. Yılmaz 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

A, N. Ölçen 

Kars 
Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir. 

K. Okyay 

Kütahya 
/. Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 

Niğde 
H. Özalp 

Tokat 
H. Abbas 
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Sayın Başkanlığa 

22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka-. 
nun teklifine karşı oy sayılı yazımız : 

«Dernekler Kanununun 50 nci maddesi çok sakıncalı ve tehlikeli olarak genişletilmek istenmektedir. Ge
nel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı müesseseler ile 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlardan haksız olarak derneklere kaynak aktarılacaktır. 
Bu uygulamada büyük güçlükler, haksızlıklar partizanlıklar yaratacaktır. Kamu maliyesi ve Anayasa hüküm
leri bakımından girişim tehlikelidir. Vergilerden toplanan kaynaklar gelişigüzel tahsis edilemez. Gerçek der
nek kavramına da ters düşülmektedir. Anayasamız hükümleri ve organları bakımından Anayasaya aykırıdır. 
Bu sebeple muhalifiz. 

tzmir Milletvekili Giresun Milletvekili Malatya Milletvekili Kars Milletvekili 
C. Karagözoğlu O. Yılmaz M. Delikaya K. Okyay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

22 > 11 . 1972 Tarih ve 1630 Sayılı Dernekler Kanununun 50 nci Maddesinin 3 ncü Fıkrasına Bir Hüküm Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fık
rasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

Her dereceli öğretim kurumları spor kulüpleri ile izcilik derneklerine ve Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne tescilini yaptırmış amatör spor kulüplerine yapılacak yardımlar bu hüküm dışındadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 1.8.1) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

22 . 11 4 1-972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı. 
Dernekler Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 50. — Derneklerin gelir kaynakları : 
a) Üye aidatı, 
b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, 

konser, spor müsabakası ve konferans gibi faaliyet
lerden sağlanan gelirler, 

c) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri, 
d) Dernek mamelekinden elde edilen gelirler, 
e) Bağış ve yardımlar. 
Kamu yararına çalışan dernekler dışında kalan 

dernekler, siyasî partilerden veya onlara bağlı teşek
küllerden yahut işçi veya işveren meslek teşekkülle
rinden herhangi bir suretle yardım kabul edemezler. 

Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, 
iktisadî devlet teşekkülleri ve bunlara bağlı müessese
ler ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait ku
ruluşlar, ancak; 

Kamu yararına çalışan derneklere, 
İbadet yerleri, eğitim ve sağlık bina ve tesisleri ile 

kamu hizmetinde kullanılacak diğer yapıları ve bun
ların hertürlü tesisatını, lüzumlu teçhizatını yapmak, 
yaptırmak, tamamlamak veya onarmak amacıyle ku
rulan veya tüzükleri bu hizmetlerin yerine getirilme
sine uygun olan derneklere (münhasıran bu hizmet
lerde kullanılmak şartıyle), 

Her dereceli öğretim kurumlarının spor kulüple
ri ile izcilik derneklerine, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tescilini 
yaptırmış amatör spor kulüplerine, 

Yardım yapabilirler. 

Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzelkişi
lerden yahut diğer kuruluşlardan yardım alması İç
işleri Bakanlığının izni ile olur. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonunun 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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(JHükümetin teklifi) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürüilüğe girer. 

MADDE 3. —"Bu kanunu 

Başbakan 
N._ Talû 

Devlet Bakanı 
L H, Tekinel 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Maliye Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Tarım Bakanı 
A. N. Tuna 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Dr. N. Bayar 

imar ve iskân Bakanı 
M. N. Oktay 

Bakanlar 

| 

Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 

Devlet Bakanı 
Prof. İ. Öztrak 

içişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. V. Tanır 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. 5. Özbek 

En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
Dr. K. Demir. 

Köy işleri "Bakanı 
0. Kürümoğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
C. Coşkun 

8 . 1 , 1974 

Devlet "Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H.Bayiitken 

Bayındırlık -Bakanı 
N. Ok 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Çelikbaş 

Çalışma Bakanı 
A.'N. Erdem 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Dr. A. î. Kırımlı 

Orman Bakanı 
/. Bingöl 
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(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

( Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişı) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

-»• m>m <m •+-
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