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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Memduh ekşi (Ordu) 
m 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla- ı 
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

III - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Sunuşların çokluğu ve gündemin yüklü 
olması sebebiyle sayın üyelere gündem dışı söz 
verilemiyeceğinin bildirilmesine rağmen Kay
seri Milletvekili Şevket Doğan'ın gündem dışı 
söz istemekte ısrar etmesi nedeniyle yapılan gö
rüşmeler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
gün, Başkanlığın sunuşlarının çokluğu ve 
gündemimizin de yüklü olması sebebiyle, gün
dem dışı söz talebeden arkadaşlarımızın istek
lerini karşıhyamıyorum, efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Bey
efendi, zatıâliniz dün, söz vereceğinize dair be
yanda bulundunuz. Bizi konuşturmamaktaki 
maksadınız nedir, bunu anlıyamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kratlıoğlu, sizi konuş
turmamak gibi bir maksat taşıdığımız düşünü
lemez. Kaldı ki, madem bu konuyu açtınız, za-
tıâlinize kısaca arzı cevabedeyim. 

Dünkü birleşik toplantıda, ısrarlarınıza rağ
men, size söz vermek imkânını bulamadım. 

Sebebi: Cumhuriyet Senatosunda bir sayın 
senatörün bir milletvekili hakkında, Meclisi
mizde de bir sayın milletvekilinin bir sayın se
natör hakkında vaki konuşmasına cevap verme 
şeklinde, gündem dışı konuşmaların kullanıl
ması bahis konusu edilemez. 

Ayrıca, yine gündem dışı konuşmaları, sa
yın üyelerin kendilerince sataşma kabul ettik
leri her hangi bir konu üzerinde cevap verme 
yönünde kullanmaları da keza bahis konusu 
edilemez. 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
j çalışmalara başlıyoruz. 267 sayın üye hazır bu-
i lunmuştur, efendim. 

Ayrıca, bugün zatıâlinizle yaptığımız görüş
mede, talebettiğiniz gündem dışı konuşmanın sı
nırları üzerinde de mutabık kalmamış bulun
duğumuza göre, zatıâ'lmize söz vermem bahis 
konusu olamadı efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Be
yefendi, mutabakatınız... 

BAŞKAN — Bitti efendim; bu konu bitti. 
Başkan olarak takdir hakkımı kullandım ve söz 
veremiyeceğimi belirttim efendim. Bu, münaka
şa konusu olamaz, lütfediniz yerinize buyuru-

-nuz efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Bu 

çatının altında bana hücum edilir, iller Bankası 
mevzuu ortaya getirilirse, rakamlara rakamla 
cevap vermek hakkını benden hangi hakla ala
biliyorsunuz? 

BAŞKAN — Bu hakkınız elbette, bu konu 
Yüce Meclise geldiğinde enine boyuna... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Yüce 
Meclise gelmedi, Senato ile alâkalı. 

BAŞKAN — Beyefendi... 
ESAT KTRATLIOĞLU (Nevşehir) — Nere

de konuşacağız?.. Basma bildiriyoruz basın yaz
mıyor; buraya geliyoruz söz verilmiyor. Nerede 
konuşacağız?.. 

BAŞKAN — Beyefendi, Başkanlıkla evvelâ 
bu tarzda konuşamazsınız. Lütfediniz yerinize 
oturunuz efendim. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, konu şahıslarımızın çerçevesini taşmış, ef
kârı umumiyenin malı olmuştur. Bugünkü bir 
gazetede, imar iskân Bakanı bu konuda... 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Sayın Doğan, size söz verme
dim. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Bir daki
ka... 

İmar iskân Bakanı bu konuda soruşturma 
açılacağını söylüyor; bir başka gazete de, iller 
Bankası Genel Kurulunda bu konunun ele alı
nacağını söylüyor. O itibarla efkârı umumiye-
nin malı olmuş olan bir konuda bize söz ver
mek mecburiyetindesiniz Sayın Başkan. 

Gündemin ağırdığı yalnız bugüne mahsus 
bir keyfiyet değildir. Gündem dışı söz verilen 
'diğer celselerde de bu gündem daima ağırlığını 
muhafaza etmiştir. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Doğan. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Tarafsız bir 

Başkan olmanızı istirham ederek, bize söz ver
menizi rica ediyorum, işite o kadar... 

BAŞKAN — Söylediklerime ilâve edeceğim 
başka bir husus yoktur efendim. 

Buyurun Sayın Sezgin. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Bir takrir 
takdim etmiştim. 

BAŞKAN — Aldım efendim; gündem dışı 
söz talebini tazammun ediyor. Bu oturum imkân 
bulamıyorum efendim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Takdir za-
tıâlinize ait. Ancak, bir hususu arz etmek isti
yorum. 

Konu aktüeldir; bir halk şikâyetinin Hükü
mete intikalini istihdaf etmektedir. Zatıâliniz 
takdirinizi istimal buyurmak suretiyle, günde
min ağırlığından bahsederek söz veremiyeceğini-
zi ifade ettiniz. Bendeniz buna uyarım... (Kay
seri Milletvekili Şevket Doğan'in anlaşılmıyan 
müdahalesi) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Anlamadım Sayın Doğan, bir daha tekrar 

eder misiniz? Duymadım. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Bir daha 

tekrar ediyorum : 
Tarafsız bir Başkan olarak bize söz verme

niz lâzımgelirdi. Bu konu efkârı umumiyenin 
malı olmuştur. O itibarla, bu tarzda, dün de, 
bugün de, söz vermeniz lâzımgelirken, söz ver
memeniz Parlâmento tarihimiz için şahsınız iti
bariyle yüz kızartıcı bir hareket olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Doğan'm 
bu tarzda vâki olan beyanı, benim anlayışıma 

göre, Başkanlığı tahkir anlamını taşır. O itibar
la bu fiil, içtüzüğümüze göre, bu sayın üyenin 
Meclisten çıkarılmasını gerektirir. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

Takdir sizindir efendim. Ben içtüzüğü bilgi
lerinize sundum. Buna karar vermek veya ver
memek sizlerin hakkıdır. (A. P. sıralanndan 
gürültüler) 

O itibarla Sayın Doğan, bu konuda bir tale
biniz var mı efendim? 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Yalnız Sayın Doğan, şunu hatırlatmak istiyo

rum: Size verdiğim söz, size tertibetmekle karşı 
karşıya bulunduğum ceza çerçevesi içerisinde 
olacaktır efendim. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Büyük Mec
lisin değerli üyeleri, 

Bundan bir müddet evvel hakkımızda Sena
toda bir araştırma yapılmış ve bu, dün değil, 
evvelki günkü Umumi Heyetlerinde görüşülmüş
tür. Ora'da bir sayın senatör arkadaşımız, ki 
şayanı teessüf olan tarafı benim seçim bölgem
le ilgili bir arkadaşımız... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen konuyu o 
tarafa itmeyiniz; seçim bölgesiyle falan ilgili 
değil bu.. 

ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Tamam 
efendim, bu tarafa geliyoruz. 

Senatoda, bir parlömanterin diğer bir parlö-
mantere söyliyemiyeceği tarzda, şayanı teessüf; 
millet, namus, haysiyet, bilmem birtakım lâf
larla şahıslarımıza kıyasıya hücum edilmiştir 
ve bu arkadaşımız üç defa da söz almıştır. 

Binaenaleyh, dünkü müşterek toplantıda, 
bu tecavüz bize Senatoda bir arkadaşımız tara
fından, Senatonun büyük ekseriyeti tarafından 
tasvibedilmemesine rağmen bir arkadaşımız ta
rafından, bâzı kuyruk acılarına istinaden, Kay
seri'ye gidememenin acısına istinaden bizim hak
kımızda... (D. P. sıralarından gürültüler) 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Kuyruk acısı 
sende var. 

(Başkan tarafından hatibin mikrofonu ke
sildi.) 

BAŞKAN —< Sayın Doğan, sözünüzü kestim, 
ikazımızı dinler misiniz? 

Sayın Doğan, şimdi bir seçim bölgesinin ihti
lâfını burada görüşmüyoruz, ama siz onu söylü
yorsunuz. 
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ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Tamam 
efendim... 

BAŞKAN — Lütfediniz çerçevenin dışına 
çıkmayınız. 

ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Tamam 
efendim, konuya geliyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Benim 

dünkü konuşmam kesinlikle bu arkadaşıma ce
vap mahiyetinde olmıyacaktı. Saym Başkanlığa 
takdim ettiğim yazının ikinci paragrafında, 
«Gayet kısa olarak söz istiyorum.» demiştim. 
Benim diyeceğim, zannediyorum, Sayın Esat 
Kıratlıoğlu arkadaşınım da diyeceği şu idi : 

BAŞKAN — Onu Sayın Kıratlıoğlu belirtsin 
efendim. 

ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Arkadaş
lar... 

HAŞAN TÜUKAY (İstanbul) — Müdahale 
etmeyiniz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Bu benim hakkım efendim. 
ŞEVKET DOĞAN (Devamla) —- Hakkımız

da birtakım şayialar ortaya konulmuştur. Bu şa
yiaların menşei, Senatodaki bâzı arkadaşlarımız
dır. Bu rapor, bâzı şalhsi endişeleri, içinde bu
lunan kimselerin de tahriki ve müdahalesiyle 
asılsız meselelere, olaylara istinadedilmek sure
tiyle tanzim edilmiştir. 

Binaenaleyh Yüksek Heyetinizden istirhamı
mız, hiçbir şekilde T. B. M. M. nin uzun forma
litelerine lüzum kalmadan, teşriî masuniyetimi
zin en kısa yoldan kaldırılarak, bunun Türk 
adaletinin huzuruna götürülmesidir. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Saym Başkanımız bize bu konuda söz ver
memiştir. Bizim dünkü konuşmayı yapmaktaki 
ısrarımızın bir sebebi de şu idi: 

Bulgun bu mesele bizim şahıslarımızı taşmış
tır, efkârı umumiyenin malı olmuştur. Aynı za
manda, bugünkü gazeteleri dikkatle tetkik bu
yurursanız, İmar ve iskân Bakanı Saym Salâ-
hattin Babüroğlu tarafından işe vaziyed ettiril
diği söylenmektedlir, bir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan. 
ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Efendim, 

benim müdafaamdır bu. 
BAŞKAN — Beyefendi, beni dinlemez misi

niz? 

ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Benim mü
dafaamdır, dediğiniz hudut içinde... 

BAŞKAN — Bir dakika, ben size gündem 
dışı talebettiğiniz sözleri söyliyesiniz diye söz 
vermedim, münhasıran... 

DENGİZ. EKİNCİ (Kars) — Kendisini müda
faa ediyor Saym Başkan, hakkında karar vere
ceğiz. 

BAŞKAN — Onun hududu belli efendim. 
Münhasıran oturduğunuz yerden Başkanı he

def tutarak söylediğiniz sözlerin karşılığı olan 
ceza çerçevesi içerisinde bir söz hakkı verdim. 
Bu itibarla sözleriniz, oturduğunuz yerden söy
lediğiniz sözlerin gerekçesine ve hakkınızda uy
gulanacak cezanın şümulüne mütedair olabilir. 
Lütfen bu çerçeveyi taşmayınız. 

ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Olur efen
dim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bir müdafaa birtakım hâdiselere istinadeder. 

O itibarla, bu hâdiselerden bahsederek, mevzu
un mücerret olarak müdafaası henüz hukukta 
görülmemiş bir hâdisedir. 

Binaenaleyh şimdi asıl mevzua geliyorum: 
Biz, teşriî masuniyetimizin ref'lni dün, is

temek mecburiyeti ve arztilsu ile buraya gele
cektik ; fakat Saym Başkan öyle bir söz verme
miştir; «Efendim, Millet Meclisi oturumuna ge
çildiği zaman vereceğim. » Demiştir, Malû
munuz, çoğunluk olmamıştır. 

Bugün birleşim başlar başlamaz, Saym 
Başkanın «Buyurun efendim» diye bize söz lüt
fetmeleri lâzımdı. Söz lütfetmediğine göre, biz, 
şahıslarımıza tecavüz vâki olmuştur; bu teca
vüzün acısıyla, ııstımbıyla haysiyetlerimize ve 
şereflerimize indirilen darbeleri, mümkün 
mertebe, en kısa zamanda bir vuzuha ka
vuşturmak istiyoruz, Sayın Bakanımızın, bir 
parlömanterin haysiyetine vâki olan bu haller 
dolayısıyla bi/zat davet etmesi gerekirdi. Böy
le bir lâzimeye riayet etmiyerek söz verme
miştir. 
O itibarla sayın arkadaşlarım, ben şahlan 

birtakım, çürük dişlerin ısırabilecsği bir lokma 
değilim. Yüksek Meclisinizden istirham ediyo
rum ve diyor ura ki; Saym. Başkanın şahsıma 
tertibetnıek istediği bu «Meclisten çıkarma» 
keyfiyetinin'kabul edilmemesi gerekir. Her bi
rinizin şahsına böyle bir tecavüz vâki olduğu 
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takdirde, kendinizi en kısa bir şekilde müda
faa etmek veya icabına Büyük Meclisin teşriî 
masuniyetin ref'i şeklinde bir işleme tevessül 
etm$?i için yapılacak bir istirhamı 'beyandan alı
koyan, tarafsız olması lâzımgelen ve fakat ta
raflı hareket eden Sayın Başkanımızın tıalebet-
tiği bu cezanın kabul edilmemesini Yüjksek He
yetinizden istirham ediyorum. 

Meşhur Filozof Habbes'un, «Homo homini 
lupus» tarzındaki «İnsan 'insanın kurdudur» lâ
fını bu memlekette; «Politikacı politikacının 
kurdudur» şeklinde kabul etmemeliyiz. 

Sayın arkadaşlarım, «Senatörler teker teker 
bir melek fakat Senato bir canavardır» diye 
Romalıların bir sözü vardır. Her bir arkada
şımız, ister iktidar kanadında olsun, ister mu
halefet kanadında o-lsun arkadaşlar-mızlıa teker 
teker konuştuğumuz zaman içlinde bulunduğu- ' 
muz ıst ırapta bütün varlığımızla konuşabiliyo
ruz da böyle mevzular geldiği zaman maalesef 
aynı samimiyeti gösteremiyoruz. , 

O itibarla sayın arkadaşlarım, benim istir
hamım, arkadaşıma vekâleten de konuşu
yorum, bizim istirhamımız bütün formaliteler
den biran evvel sıyrılmak suretiyle teşriî ma
suniyetimizin ref'i ve bu hususta gerejkli mu
ameleye biran evvel tevessülüdür. 

İkinci istirhamım ise, bir türlü tarafsız oia-
mıyan Sayın Başkanın bu ceza tertibinin kabul 
edilmemesidir. 

Saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıralarm-
dan alkışlar) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim... Bir dakika 
efendim... 

ESAT KIRATLOĞLU (Nevşehir) — Sizi, 
bu hâdiseyi, söz vermemek suretiyle meydana 
getirmiş olmanızdan dolayı, şahsan yüz kızartı
cı bir hâdisenin içinde olmakla itham ediyorum. 
(D. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz efendim, ye
rinize t uyurunu*;, 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Tek
rar iıtham ediyorum sizi. 

BAŞKAN — Yerinize buyurunuz efendim. 
Size yapılacak muameleyi büâhara düşünece
ğim efendim. Buyurunuz yerinize, buyuru-. 
nuz efendim. 

Sayın üyekr, Sayın Şevket Doğan hakkın
daki Başkanlığın teklifini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Kıratlıoğlu, ziatıâliniz Sayın Doğan 
arkadaşımızın açtığı yoldan yürümek suretiy-
İ3 kürsüden isöz hakkını elde etmek istiyorsu
nuz, 

Başkanlığa yapılan taarruzlar aslında Baş
kanın şahsı için değildir. Bendeniz burada Yüce 
Meclisin oylariyle Meclis adına görev ifa ediyo
rum. O itibarla, oyunuz olsun veya olmasın bu
rada sizleri de şahsan ve ayrı ayn temsil edi
yorum. Teşekkür ederim, buyurunuz efendim. 
(D. P. sıralarından alkışlar) 

(Arka sıralarda, Nevşehir Milletvekili Esat 
Kıratlıoğlu ile C. H. P. sıralarından bir üye ara
sında ayakta tartışmaları) 

Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) — Haysiyetimi
ze kimseye dil uzattırmayız!.. 

BAŞKAN — Lütfen, idareci üyeleri göreve 
davet ediyorum efendim. 

•Saym üyeler, gündeme geçmeden önce Sa
yın Sezgin'in bir gündem dışı söz talebi var. 

ıSaym Sezgin, aynı konuda Sayın Salih Zeki 
Köseoğlu arkadaşımız da söz istediler. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, bir dakika müsaade eder misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bunun dışında 
bir arzunuz mu oldu efendim? Anlıyamadım. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, görüşünüze hürmet ediyorum efendim; 
yalnız hangi konuda gündem dışı söz istediği
mizi hiç olmazsa belirtiniz. 

BAŞKAN — Söyliyeceğim efendim, hay 
hay... Anlıyorum efendim, belirteceğim efendim, 
belirteceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, peşinen arz ettiğim 
gerekçe karşısında Karadenizdeki balıkçılık ve 
Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğüyle il
gili Sayın Ahmet Şener'in; Anadolu'muzda ve 
Trakya'da kuru ziraat yapan hububat işçimizin 
borçlariyle ilgili olarak Sayın Şemsettin Sön-
mez'in; Devlet hizmeti gören vatandaşlarım du
rumuyla ilgili olarak Sayın İlyas Kılıç'm, vatan 
ve milletimizin bütünlüğüne ve millî eğitimin 
huzur içinde devamına kastedicilere karşı alın
ması lüzumlu tedbirler hakkında Sayın Hasan 
Tosyalı'nm} tek dersten sınıfta kalan öğrencile-
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rin kredileri konusunda Sayın ~Ziya Yılmaz'in 
ve bu birleşimde, Marmara Ekici Tütün Piyasa
sı açılmış olup devam etmekte bulunduğundan, 
vatandaşın şikâyetini Hükümete iletelbilmek 
için Sayın Refet Sezginin günden dışı söz talep
lerini de karşılıyamıyorum efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, ben gündem dışı talebimi geri alıyorum 
efendim. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Sayın Başkan, 
gündemle alâkalı olarak izin verirseniz maru
zatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci bir önergeniz gel
di... Gündem dışı mı efendim? Anlamadım lüt
fen izah eder misiniz? 

Lütfen oturduğunuz yerden efendim. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Efendim, Per
şembe günkü birleşimler genel görüşme ve Mec
lis araştırmaları içindir, başından sonuna ka
dar icrayı hedef tutmaktadır, icra el değiştir
miştir. Bu itibarla gündemin bu maddelerinin 
müzakeresi müzakere değerini yitirmiştir. Mü
saade ederseniz bu konuda maruzatta bulunaca
ğım. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var, malû
matınız yok her halde. 

ÜENGİZ EKİNCİ (Kars) — Bu konuda mı? 
IBAŞKAN — Bu konu bir önerge olarak ge

lecek efendim. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/486) 

IBAŞKAN — Sayın üyelerin izinleriyle ilgili 
sunuşları arz ediyorum efendim. 

İSayın üyeler, açık oylamanız vardır efen
dim, bu hususu da bilgilerinize sunuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 14 . 4 .1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
(Millet Meclisi Başkanı 

Sabit Osman Avcı 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu, 20 
gün, hastalığına binaen 23 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, 15 gün, 
hastalığına binaen 24 . 3 . 1971 tarihinden iti
baren,. 

Afyon Milletvekili Şevki Güler, 60 gün, 
hastalığına binaen 25 . 2 .1971 tarihinden itiba
ren. 

Ankara Milletvekili Mustafa Maden, 47 gün, 
hastalığına binaen 27 . 2 .1971 tarihinden itiba
ren. 

izmir Milletvekili M. Fâzıl Arınç, 12 gün, 
hastalığına binaen 27 . 3 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Kocaeli Milletvekili Cevat Âdemoğlu, 45 
gün, hastalığına binaen 19 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren,. 

Artvin Milletvekili Mustafa Rona, 15 gün, 
hastalığına binaen 5 . 4 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Bitlis Milletvekili Zeynel Âbidin İnan, 54 
gün, hastalığına binaen 22 . 3 .1971 tarihinden 
itibaren. 

Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu, 24 
gm\, hastalığına binaen 26 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı, 
21 gün, hastalığına binaen 12 . 4 . 1971 tarihin
den itibaren. 

Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu, 10 
gün, hastalığına binaen 26 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

Gümüşane Milletvekili Nurettin Özdemir, 20 
gün, mazeretine binaen 10 . 4 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

Konya Milletvekili T. Yılmaz öztuna, 10 
gün, mazeretine binaen 12 . 4 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

istanbul Milletvekili Tekin Erer, 10 gün, 
mazeretine binaen 12 . 4 .1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oy
larınıza sunacağım. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu, 20 
gün, hastalığına binaen 23 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, 15 gün, 
hastalığına binaen 24 . 3 . 1971 tarihinden iti
baren. 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Afyon Milletvekili Şevki Güler, 60 gün> 
hastalığına binaen 25 . 2 .1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oyunuza" sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Mustafa Maden, 47 gün, 
hastalığına binaen 27 . 2 .1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili M. Fâzıl Arınç, 12 gün, 
hastalığına binaen 27 . 3 . 1971 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Milletvekili Cevat Âdemoğlu, 45 
gün, hastalığına binaen 19 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Artvin Milletvekili Mustafa Bona, 15 gün, 
hastalığına binaen 5 . 4 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN —-• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bitlis Milletvekili Zeynel Âbidin inan, 54 
gün, hastalığına binaen 22 . 3 .1971 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu, 24 
gün, hastalığına binaen 26 . 3 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN —. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı, 
21 gün, hastalığına binaen 12 . 4 . 1971 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu, 10 
gün, hastalığına binaen... 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan ben izin aldım, fakat kullanma
dım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşınız bu izni kul
lanmadıklarını belirttiler. Bunu oya sunmuyo-

I rum, Başkanlık gereğini takdir etsinler efen
dim. 

Gümüşane Milletvekili Nurettin özdemir, 20 
gün, mazeretine binaen İ0 . 4 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili T. Yılmaz öztuna, 10 
gün, mazeretine binaen 12 . 4 . 1971 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Tekin Erer, 10 gün, 
mazeretine binaen 12 . 4 .1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili İsmail Arar'ın, 
Adalet Bakanlığına atanması sebebiyle Anayasa 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/154) 

BAŞKAN — Komlisyonlandan iki istifa vaki 
olmuştur, okutuyorum efendim. 

Milet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Adalet Biaktanlığına atanmam nedeniyle 
üyesi buıhımduğuım Anayasa Komisyonundan 

çekiliıyorulm. 
Bi%i!IJerin'iıze saygiyie sunanım. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Biligilierinize sunulur. 

4. — Samsun Milletvekili Doğan Kitablı'nın, 
Hükümette görev alması sebebiyle üyesi bulun
duğu komisyonlardan çekildiğine dair önergesi 
(4/153) 

BAŞKAN — Diğer istifa öttergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Üyiesıi (bulunduğum Ticaret Komisyonu, Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karına Komisyonu, 
1 No. lu Araştşrma fcoımıilsyonlanindan, Hükü
mette görev almam sebebiyle istifa ettiğimi 
saygılarıımJla arz1 ederim. 

Doğan Kitaplı 
Samsun Milletvekili 

Devlet Bakanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Grup Başkanvehillerinin, Genel Kurul 
çalışmalarına ilişkin önergesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Meclis çalışıma-
lariyle illgili olarak, siyasi parti grup başkan
larımın müştereken tanzim ©dip Başkanlığa 
Burodukffları (b|r önerge vardır. Okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Şimdilik Hükümetin çalışmalarına imkân 
vermek ve üuımhuriyet Senatosu çalıışımalariyle 
karşılaşmasını önlemlek üzere; 

1. Haftada dürt gün yapılmakta olan Ge
nel KuruH toplantılarını bugünden itibaren Pa
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üze
re üç gün yapılmasına, 

2. Pazartesi ve Cuma günlerinin eskisi gibi 
kanunların görüşülmesine tahsisine, 

3. Çarşamba günlerinin saat 15,00.. ten 
17,00 ye kadar sözlü sorulara, 17,00 den 19,00 a 
kadar genel görüşme ve Meclis araştırması öner
gelerine tahsisline, 

4. Toplanitıların eskilden olduğu gibi saat 
15,00 te başlayıp 19,00 a kadar devam etmesi
ne karar verilmeslini arz ve teklif «deriz. 

C. H. P. Grupu 
A. P. Başkanvekili Başkanvekili 

Uşak İstanbul 
Orhan Dengiz Necdet Uğur 
D. P. Grupu M. G. P. Grupu 
Başkanvekili Başıkanvekili 

Denüzli Siirt 
Hasan Korkmazcan Mehmet Nebi] Oktay 

BAŞKAN — Bu konuda Sayın Tural ve Sa
yın îşgüzar'm müşterek verdikleri bir önerge 
var, onu da okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yeni Hükümet güven oyu alarak programını 

tatbik etmek için hazırlıklarına girişmiş bulun
maktadır. 

Gerek Hükümetin, gerek Parlâmentonun da
ha iyi çalışabilmesi ve Meclise gelen kanun ta
sarılarını tetkik etmek suretiyle milletvekilleri
nin fikirlerini, düşüncelerini söyliyebilmesi ba
kımından olduğu kadar, komisyon çalışmaları
nın da daha ciddî bir şeMe sokulması, milletve
killerinin seçmenleriyle ilişkilerinde daha başa

rılı olmalarını temin maksadiyle Parlâmento ça
lışmalarının haftada üç güne inhisar ettirilme
sini yerinde görüyoruz. 

Bu bakımdan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 15,00 - 20,00 ye kadar çalışmasını, 
Çarşamlba günleri saat 15,00 ten 18,00 e kadar 
soruların, saat 18,00 - 20,00 arasında gensoru, 
genel görüşme ve Meclis araştırma önergeleri
nin görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

iSaygılanmızla. 
Sinop Ankara 

Hilmi İşgüzar Suna Tural 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tural ve Sa
yın îşgüzar'dan bir şeyi öğrenmek istiyorum. 
Her iki önerge arasında, bir gensoru ve bir de 
çalışma saatleri bakımından farklılık bulunu
yor. Aslında Anayasanın sarih hükmü karşısın
da gensorular için gün tâyini mümkün değildir. 
Bu itibarla aykırı olan husus saatlere inhisar 
ediyor. Acaba iki oylamaya meydan verilmeden 
önergeye katılır mısınız efendim? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Gensoruların 
istisnai bir mahiyet arz ettiğini kabul ediyoruz. 
Ancak, saat hususunda ısrar ediyoruz, takdir 
Umumi Heyetindir. 

BAŞKAN — Saat hususumda ısrar ediyor
sunuz.. Peki efendim oylatacağım. 

Şimdi efendim okutmuş bulunduğumuz, si
yasi partilerimiz grup başkanlarının müşterek 
Önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Yüce Heyetin büyük çoğunluğu bu önergeye 
iltifat etmiş bulunduğuna göre, diğer önergeyi 
ayrıca oya sunmuyorum efendim. 

6. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/199, 4/155) 

BAŞKAN — Uşak Milletvekili Sayın Fahri 
Uğrasızoğlu'nun bir talebi, gündeme alınma ile 
ilgili bir teklifi vardır, onu okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 ncı 

maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili teklifimin, 
26 Aralık 1969 tarihinden beri Anayasa Komis
yonunda beklemektedir. İçtüzüğün 36 ncı mad-
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desi gereğince Genel Kurul gündemine alınması
nı ve durumu izalh için söz verilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Uşak 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon buradalar mı?. 
Burada. 

Sayın Uğrasızoğlu, buyurun, efendim. 

M. FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; halen uy
gulamakta bulunduğumuz içtüzük 1927 tarihin
de hazırlanmış olan esaslara dayanmaktadır. 
Bu içtüzük 1946 ve 1957 yıllarında birer defa 
değişiklik görmüştür ve halen bu içtüzüğü uy
gulamakta devam etmekteyiz. 

1961 Anayasasından sonra, bu Anayasanın 
getirdiği yeni değişikliklere göre bir içtüzüğün 
hazırlanması gerekmekte idi. 1961 yılından bu 
yana tam 10 yıl geçmiş olmasına ve bu içtüzük 
üzerinde çeşitfli çalışmalara tevessül edilmiş bu
lunmasına rağmen bir türlü müspet neticeye 
varılamamıştır ve 1961 yılından sonraki Meclis 
çalışmalarında içtüzüğün ihtiva ettiği boşluklar 
ve noksanlıklar sebebiyle bilhassa kusurlar da
ha ziyade ortaya çıkmış ve Meclislerimiz uzun 
zaman bu yüzden çalışamaz duruma gelmişler
dir. 

Bu sebeple, bilhassa 1965 seçimlerinden son
raki devrede, yani 1969 a kadar süren dört yıl
dık zaman içerisinde Meclisin çalışmaları fevka
lâde noksan ve verimsiz bir manzara arz etmiş
tir. Bunun sebebi, yani Anayasanın öngördüğü 
bâzı maddeler sebehiyle geniş çapta obstrüksi-
yonlara meydan vermiş olmasıdır. Bu durum
ları göz önüne alarak, Yüksek Meclisin daha ve
rimli bir çalışma imkânına girememesi netice
sini müşahede etmiş bulunarak, 1969 yılının 
Aralık ayı sonunda Yüksek Başkanllığa bir iç
tüzük tadil önergesi verdim, teklifte bulundum. 

Önergem 26 Aralık 1969 tarihini taşımakta
dır ve bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki, 
ikinci Dönem Millet Meclisi çalışmalarının ek
sik ve kusurlu taraflarını ortaya koyan husus
ları izale etmek maksadını hedef almıştır. 

1969 seçiminden sonra, içtüzük hükümleri
nin yeniden gözden geçirilmesi ve günün şartla
rına uygun hizmetleri karşılıyacak nitelikte ye
ni bir içtüzük hazırlanması için bütün parti 
gruplarından müteşekkil bir komisyon kuruldu

ğu yüksek malûmunuzdur. Bu komisyon çeşitli 
zamanlarda toplanmış, çalışmalar yapmış, fakat 
aradan geçen bu 5,5 yıllık - aşağı - yukarı 5,5 
yıllık - zamana rağmen gene de müspet bir so
nuca varamamıştır. Binaenaleyh, biz halen eli
mizdeki bu eksik ve kusurlu olan, günün ihti
yaçlarına, özellikle 1961 Anayasasının hüküm
lerine uymıyan bir içtüzükle çalışmalarımızı 
sürdürmeye çalışmaktayız ki, bunun neticesin
de Meclislerimizin hâlâ da verimli bir çalışma 
düzenine giremediği aşikârdır. 

Bendeniz; içtüzük değişiklik teklifim, tam 
16 ay geçmiş olmasına, komisyonlarda beklemiş 
olmasına rağmen, komisyonda görevli olan de
ğerli arkadaşlarımla temas ettim, görüştüm; on
lar dediler ki; «çeşitli arkadaşlarımızın vermiş 
bulundukları değişiklik teklifleri Anayasa Ko
misyonunda toplanmıştır. Anayasa Komisyonu 
bu mevzu üzerinde çalışmakta olduğu için bun
lar hakkında da bir işlem yapılmamıştır, bu se-
hepten dolayı bir gecikme olmuştur.» 

Arz ettiğim gibi, ne bu partiler arası kömis-
* yon bu işi bitirebilmekte, ne de değerli arkadaş-
i lanmızın verdikleri değişiklik teklifleri ele alı

nabilmektedir. Bu yüzden şikâyetler pek büyük
tür. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ikinci dönemde
ki durumu nasıl o zaman müşahede ettiğimizi 
ifade edebilmek için, değişiklik teklifimin ge
rekçesini, kısa olduğu için yüksek huzurunuzda 
okuyorum. 

«Demokratik müesseselerimizin temeli ve 
Ibaşta geleni T. B. M. M. dir. Türk Milletinin 
ilk ve son ümidi bu kutsal mabette toplanmıştır. 
Bu sebepledir ki, milletimizin bu müesseseye 
karşı olan itimat ve güveninin tam olması ge
rekir. Yüksek Meclisler içtüzüklerin ve genel 
kurulların öngördüğü tarih ve zamanlarda 
muntazaman çalışmak suretiyle Anayasanın tes-
Tbit ettiği görevleri zamanında ve kusursuz bir 
şekilde yerine getirebildikleri nisbette milletin 
itimat ve güvenine mazhar olabilirler. Demok
rasinin yaşaması ve gelişmesi de ancak bu yol
dan mümkündür. 

Meclislerin düzenli ve verimli çalışmaları ise, 
her şeyden önce sayın üyelerin kendilerini mec
lislere bağlamaları, oturumlara ve oylamalara 
muntazam bir şekilde katılmaları ile kabil ola
bilir. Maesef bir vakıadır ki, daha önceki dö-
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nemlerde bâzı sayın üyeler sırf engelleme ya
pabilmek için, bâzı sayın üyeler de diğer işle
rini Meclis çalışmalarına tercih ettikleri için 
Genel Kurul toplantılarına veya oylamalara ka
tılamamışlar ve bu yüzden birleşimler mecburen 
inkıtaa uğramıştır. Bu durumlar üzüntü ile ka
mu oyunun da dikkatini çekmekten geri kalma
mıştır. Halkın seçimlere iştirakinin gittikçe 
düşmesinin sebeplerinden biri de bu olsa gerek
tir. Her ne kadar yürürlükte bulunan Meclis 
İçtüzüğünün mezuniyetle ilgili 195 ve 196 ncı 
maddelerinde hangi hallerde sayın üyelerin 
izinsiz sayılacağı ve izinsiz olanlarla izin süre
sini geçirmiş bulunanlar hakkında ne gibi işlem 
yapılacağı açıklanmış ise de, tecrübelere göre 
bu maddelerin devamsızlıkları önliyemediği bir 
gerçektir. Bu itibarla aziz milletimizin demok
rasiye ve T. B. M. M. ne olan itimat ve güveni
nin sarsılmasına meydan vermeden sayın üyele
rin Meclis çalışmalarına daha muntazam devam 
etmelerini sağlamak maksadiyle bu değişiklik 
teklifi hazırlanmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu okuduğum gerek
çe bundan onaltı ay önce yüksek Başkanlığa 
arz edilmiş olan bir değişiklik teklifidir. Bina
enaleyh, şimdi durum da hepinizin çok iyi tak
dir edebileceğiniz gibi, mühim bir değişiklik 
yoktur. Hepimizin müşterek kaygımız ve endi
şemiz Meclislere ve komisyonlara devam ede
meme olmuştur. Bu yüzden Meclis çalışmaları
nın zaman zaman inkıtaa uğradığı ve verimsiz 
bir çalışma nizamı içinde devam ettiği kimse
nin gözünden kaçmamaktadır. 

Binaenaleyh, şu anda iki yol vardır. Bu iki 
yoldan birini tercih etmenizi istirham ediyo
rum : 

1. Evvel emirde partiler arası kurulan ve 
İçtüzüğü biran evvel bitirmek vazifesini üzeri
ne almış olan bu komisyon, biran evvel bu vazi
fesini bitirip İçtüzüğü yüksek huzurunuza ge
tirmelidir. Şayet bu mümkün olamıyacak ise ki, 
olamıyacağı, daha uzun süre bunun mümkün 
olamıyacağı anlaşılmaktadır, teklif ettiğimiz 
İçtüzüğün 195 ve 196 ncı maddelerini değiştir
mek suretiyle Meclise, değerli üyelerimizin da
ha muntazam devam imkânları sağlanmış ola
caktır. 

Şayet takdir buyurarak ve iltifatınızı esir-
gemiyerek bu iki değişiklik teklifini kabul 

buyurursanız bu mesele Genel Kurul günde
mine alınmış olacak ve ilk fırtea'tta bu de-
şiklikl'er yapılmak suretiyle Yüce Meclislerdeki 
ve komisyonlardaki devam durumları munta
zam biı şekle girmiş olacaktır. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

Tekekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü bu
yurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, Sayın Uğrasızoğ-
lunun, Tüzük tadil teklifi ile birlikte Ko
misyonumuza verilmiş pek çok tüzük tadil 
teklifleri vardır. 

Komisyonumuz bu mevzuyu incelemeye 
başladığı zaman Meclis Başkanlığı ile temasa 
geçmiş ve bir prensip anlaşmasına varlmıştır. 

Bu anlaşmaya göre; «bütün tüzük tadil 
teklifleri Parlâmentoda grupu bulunan parti-
lerarası kurulacak bir komisyonda değerlen
dirilsin, ondan sonra Komisyona gelsin, mü-
zakaresi yapılsın» denilmiştir. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi de 
bu şekilde halen kurulmuş olan komisyonun 
tetkiki altındadır. Bu komisyon, çalışmaları
nı ümidemizin fevkinde ilerlemiş ilerletmiş 
bulunmaktadır. Halen de bu komisyonun ça
lışmalarını biran evvel bitirmesi için Meclis 
Başkanlığı ile temas halindeyiz. Birçok ta
dil teklifleri arasında münferiden bir tadil 
teklifinin Komisyonumuzda görüşülerek Par
lâmentoya getirilmesinin, Tüzüğün bütünlüğü
nü aksatacağı düşüncesiyle Komisyon, bütün 
tadil tekliflerinin birlikte mütalâası kanaatine 
varmıştır. Bu sebeple halen çalışmakta olan 
partilerarası komisyonun çalışmalarını netice
lendirmesini, beklememizden başka çıkar yol 
bulunmamaktadır. Yüce Meclisin bu yolda ka
rar vermesini istirham öderiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşı
mız... Yok. İsteği oylarınıza sunuyorum efen
dim. (Hangi teklif sesleri.) Gündeme alın
ması hususu efendim. 

Gündeme alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, gündeme alınacak
tır efendim. 
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7. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı ya
bancı sermaye politikası hakkında bilgi edinmek 
mcbksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/34) 

BAŞKAN — Maraş. Milletvekili Sayın ib
rahim öztürk'ün yabancı sermaye konusunda 

-genel görüşme önergesi vardır. Okutuyorum 
efendim. 

(Genel Görüşme) 

Konu : Yabancı sermaye Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

T. O. Devletinin bugüne kadar uyguladığı 
yabancı sermaye politikasının bir genel gö
rüşme konusu olarak Yüoe Mecliste ele alın
masındaki zarureti takdir etmemeye imkân 
yoktur. 

Çünkü, bu önemli ve hassais konu hakkın
ca bugüne kadar çok şey söylenmiş, siyasal 
partiler muhalefette iken başka, iktidarda 
iken başka Sözler söylemişlerdir. 

iö/bür yandan, bir kapütülasyonlar devri
nin çok acı ıstıraplarını çekmiş ulusumuzun 
bunları tasfiye için yaptığı amansız mücade
lenin 'Sonucunda yabancı sıfatını taşıyan 
her şeyden çekinir olması konuya ayrı ve 
özel bir mâna verdirmiştir. 

Bu sebeple, yabancı sermaye politikasının 
Türk kamuoyu önünde bütün açıklığiyle bi
linmesinde ve tartışılmasında geniş fayda
lar vaıldır. 

1950 yılına kadar yabancı sermayeye ka
panan kapı, bu tarihten sonra, liberal gö
rüşe sahip bir partinin iktidara gelmesiyle 
tekrar açılmış ve 5581, 5583 sayılı kanun
larla ülkemize yabancı sermaye celbi iç'in ted
birler alınmıştır. 

1954 yılında Amerikalı uzman Mr. Ean-
Idal'in hazırladığı 6224 sayılı (Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanunu) yürürlüğe konmuş ve 
1954 - 1966 yılları döneminde ülkemize 
513 534 000 Tl. yabancı sermaye sokulmuş
tur. 

1950 - 1960 yılları arasında transfer edilen 
kâr toplamı, 134 000 000 Tl. dır. Ayrıca 
bu dönemde teknik yardım, lisans, patent, 

[ marka ve ihtira beratı karşılığında 24 000 000 
Tl. döviz transferi yapılmıştır. 

27 Mayıs 1960 Devriminden sonra, ya
bancı sermaye politikasına devam edilmiş
tir. 1961 - 1906 arasında Türkiye'ye 409 410 000 
Tl. yabancı sermaye girmiştir. Beş sene için-

ı de, önceki on yıllık dönemde yapılan yatırı
mım 4 kat fazlası yabancı sermaye yatırımı 
yapılmışltır. 

Sonuç : 1950 yılından beri ülkemize gelen 
yabancı sermayenin milliyeti, cinsi, miktarı, 
yatırım alanları ve kâr transferlerini teslbit 
etmek, bu politikanın ulusal ekonomimiz üze
rindeki tesirlerini incelemek ve 12 Mart 
muhtırasından sonra açılan dönemdeki po
litikayı saptamak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir (Genel görüşme) açıl
masına karar verilmesini saygılarımla rica ede
rim, 

26 . 3 . 1971 
Maraş Bağımısız 

Milletvekili 
İbrahim Öztürk 

BAŞKAN — Gündemdeki sırasını alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir efendim. 

8. —• Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
kalen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 

I ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek maksadiylc Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca Mr Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın özer 
ölçmen'in, yabancı ülkelerde çalışan işçilerimi
zin sosyal güvenliği ile ilgili bir araştırma öner
gesi vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen yurt dışında hayatlarını korumak 

zorunda olan 500 000 i aşkın Türk vatandaşının 
ve bunların ailelerinin sosyal ve ekonomik so 
runları ile ilgili olarak: 

a) iş ve işçi Bulma Kurumu aracılığı yolu 
' ile çıkmıyanların (kaçak işçi) bulundukları 

ülkelerdeki durumları ve Türkiye'nin bu konu
da alması gerekli tedbirler, 

b) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçile-
I rinin tasarruflarının kendi ortak olacakları sa-
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nayi yatırımları şeklinde Türkiye'ye aktarılma 
imkânları, 

e) İşçi vatandaşlarımızın ekonomik ve sos
yal haklarının korunma ve temin edilmesi, 

Konularında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin işleme müsaadelerinizi saygılarımla arz ede
rim. 31 Mart 1971 

Konya Milletvekili 
özer ölçmen 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir efendim. 

9. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba
şer ve ilci arkadaşının; bağcılığın geliştirilmesi, 
verimin artırılması ve ürünlerin değerlendiril
mesi konularını incelemek üzere birer Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/72) 

BAŞKAN — Nevşehir Milletvekili Sayın 
Hüsamettin Başer, Konya Milletvekili Sayın 
Baha Müderrisoğlu, Adıyaman Milletvekili 
Sayın Zeki Adıyaman'ın, bağcılığımız konusun
da verdikleri bir Meclis araştırma önergesi var
dır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Tür

kiye'deki bağcılığın inkişafı, verimin artırıl
ması, mahsullerin değerlendirilmesi için Meclis 
araştırması istemek mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. 

Türkiye'de bilhassa İçanadolu, Güney-Ana
dolu, Güney - Doğu ve Doğu - Anadolu'da bir
çok çiftçiler geçimlerini bağcılığa bağlamışlar
dır. 

Bu bölgelerdeki çiftçiler geçimlerini tek 
mahsul olan bağa ve bağcılığa coğrafî ve iklim 
şartları da nazara alınarak geçimlerini üzüm 
mahsulüne inhisar ettirmişlerdir. 

Türkiye'de bağcılık halen modern bir şekilde 
değil de alışılmış usullere göre yapılmaktadır. 

Bu şekilde üzüm mahsulünün verimini azalt
makta olduğu gibi üzüm cinsleri de ıslah edil
memektedir. Üzüm yaş olarak, sofralık olarak 
ve kurutularak faydalanıldığı gibi pekmez ya
pıldığı üzüm suyu ve şarapçılıkta da kullanıl
maktadır. Mahsul iklim şartlarına ve toprağın 
azalan verimine göre günden güne verimini de 
azaltmaktadır. Çiftçi pahalıya mal ettiği üzü
me pazar bulamadığı gibi pazarlamada isteni
len şekilde yapılamamaktadır. Mahsul değeri
nin çok altında satılmakta olup bir kısım çift
çiler de bağları sökerek tarla haline getirmek
tedirler. Arazi yapısı itibariyle tarla haline ge
tirilen bağlarda da toprak kaymaları husule 
gelmektedir. 

Bağcılarımızın yegâne geçim kaynağı olan 
bağcılığın ıslahı, inkişafı ve modern bağcılığın 
ihdası ve yaş ve (kuru üzümlerin değerlendiril
mesi ve değer pahasına alınması Türkiye için
de hayati bir önem taşıyan bu konut hakkında 
Meclis araştırması istemek mecburiyeti hâsıl 
olmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaade buyurulma-
smı arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
14 . 4 . 1971 

Nevşehir Milletvekili Konya Milletvekili 
Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 

Adıyaman Milletvekili 
Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir. Ancak bu okut
tuğumuz önerge ile ilgili bir önerge gelmiştir. 
Bunu sırası geldiğinde okutacağım efendim. 

Gündeme geçiyoruz efendim. Ancak açık oy
lamamız olduğunu ifade etmiştim. Açık oylama
mızın sırası beklenmeksizin evvelâ işlem gör
mesini oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 3lü-
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (.1/126) 
(S. Sayısı : 297) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sos
yalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
3Iüuasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/102) 
(S. Sayısı : 298) 
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3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fırkalarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanım 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 
(S. Sayısı: 299) 

4. — La II ay e'de Milletlerarası Beratlar Ens
titüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 ta
rihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şubat 
1961 tarihli La Ilaye Anlaşması ve Protokolü-

10. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
veriminin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınynasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

9. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer 
ve iki arkadaşının; bağcılığın geliştirilmesi, veri- " 
min artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi 
konularını incelemek üzere birer Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/72) (De
vam). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görüş
melere başlamış idik. Şimdi, söz alan arkadaş
larıma sırasiyle söz vereceğim efendim. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın 
Başkan, konu üzerindeki müzakereler bitmişti 
efendim. 

BAŞKAN — Bitmedi efendim. Başka söz 
alan arkadaşlar var da onun için... 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
o konu üzerindeki konuşmalar bitmişti. Tam 
oylamaya geçeceğiniz zaman usul hakkında Sa
yın Ahmet Şener bulunduğu yerden «Hükümet 
olmadığı için bunun oylanamıyacağını, Hükü
metin fikrinin de alınması lâzımgeldiğini» söy
ledi. «Bu tarz bir usule gidilmesi veya gidil
memesi önemlidir.» buyurdunuz. 

BAŞKAN — Efendim, şu halde ben isimle
ri burada kayıtlı arkadaşlarıma önergenin esası 
üzerinde mi, yoksa bu hususta mı söz aldıkları
nı sorayım, ondan sonra gereğini düşünürüz 
efendim. 

nün onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/353) (S. Sayısı: 300) 

BAŞKAN — Bunlarla ilgili oylama için oy 
kutuları, her hangi bir itiraz vâki olmadığı tak
dirde, önce sıralar arasında dolaştırılacak ve 
sonra kürsü önünde bekletilecektir. Sayın üye
lerin oylarını kullanmalarını rica ederim efen
dim. 

Gündemimize devam ediyoruz efendim. 

I MUSTAFA OK (Manisa) — Hayır, o zaman 
söylemiştiniz efendim, «Oylamaya geçilmiyecek-
tir.» demiştiniz. Oylamaya geçmeden evvel Sa-

I yın Şener'in itirazı... 

BAŞKAN — Evet. Hatırımda kaldığına gö
re, Heyeti Umumiyede yeter çoğunluğu bula
madığımız için oya arz etmemiştik. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Hayır efendim, 
Sayın Şener'in itirazı şu konuda idi; Hükü
met yerinde yoktu. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, hatırlıyo
rum bunları. Yani burada bir usul müzakeresi 
açtık, tartışması açtık... 

MUSTAFA OK (Manisa) — O "da açıldı 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Oya sunacağımız vakit, Genel 
Kurulda üye sayısının azlığı sebebiyle oya sun
madık. 

Sayın Hüsamettin Başer, sizin bu konuda 
isminiz yazılmış, söz talebinde bulunmuşsu
nuz. Söz talebiniz araştırma önergesinin ©sası 
ile mi ilgili yoksa usulle mi ilgili?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehr) — Esa-
| sı ile ilgili. 

BAŞKAN — Esıası ile ilgili. Peki, buyurun 
efendim, o vakit size söz vereceğim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Efendim, bit
mişti o, oylamaya gideceğiniz zaman... 

BAŞKAN — Efendim Hükümet var şimdi 
ve müzakereler bitmemişti. Sayın Ok, oylama 
usul bıakımındandı, yani Hükümet yok iken 
görüşülebilir mi, görüşülemez mi konusuna 
münhasır idi. Şimdi Hükümet de var, söz isti-

"yen arkadaşlarımız da var, devam ediyoruz 
efendim. 

Buyurun Sayın Başer. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başfkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Manisa Milletvekili Mustafa Ok tara
fından «Bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesi, verimin (artırılması, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanması» hakkında Meclis 
Araştırması önergesi verilmiştir. 

Yalnız, burada dikkatimizi çeken bir hu
sus; bu bağcılığın sadece Ege Bölgesine inhi
sar ettirilmiş olması, biz İç Anadoluları Güney 
Anadoluları, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
milletve)killeririi üzmüştür. 

Bugün bağcılık; Türkiye'nin her tarafında, 
hattâ yalnız Ege arafındaki bağcılık, birçok 
mahsullerle desteklenerek yapılmaktadır. İç -
Anadolu'da ve diğer bölgelerimizde ise çiftçi
nin, bağcının geçimi sadece bağcılık üzerinedir. 
Bu bakımdan, biz de ayrı olaark arkadaşları
mızla bütün Türkiye'yi kapsayan bir önerge 
verdik, az sonra bunu da müzakere edeceğiz. 

Bugün, üzüm mahsulü, birçok çiftçimizin 
geçim kaynağıdır dedik. Çiftçiler, bağ için 
sarf etmiş oldukları emeklerinin karşılığını ala
mıyorlar. İç - Anadolu'da, bilhassa Nevşehir, 
Konya gibi bölgelerde yaş üzüm, mevsiminde 
satılamıyor. Kuru üzümün kilosu 100 - 110 ku
ruşa Tekel tarafından alınmaktadır. Bir kısmı 
da şaraplık ve üzüm suyu olarak kullanılmaK-
tadır. Çiftçilerimiz, mahsullerinin değerlen-
dirilmemeisinden, satılmamasından dolayı bağla
rının büyük bir kısmını tarlaya çevirmektedir
ler. Bu bağlar söküldüklerinde arazilerin de î 
meyilli olmasından ve iki üç sene tarla olarak 
kullanıldıktan sonra toprak 'kaymaları meyda- | 
na gelmektedir. Bu toprak kaymaları ise, 
Türk çiftçisinin iktisadi hayatına tesir etmek
tedir. 

Bu 'bakımdan, burada üzüm mahsulünün 
değerlendirilmesi içlin Plânlamaya büyük vazife 
düşmektedir. Plânlama, maalesef üzüm konusu 
gibi hayati bir meseleyi bugüne kadar ele al
mamış ve bunun değerlendirilmesi yoluna git
memiştir. 

Saniyen, üzüm alımında Tekel Bakanlığı 
(destekleme alımına aynı tüccar gibi ğirmekte-
idJir. Tekel Bakanlığı, tütünü alır, fındığı alır, 
zarar dahi etse, Tekel Bakanlığının bütçesine ! 
(kaydeder; fakat üzümü fazla aldığı zaman der
hal müfettişler el koyar, neden fazla aldın, ya- I 

hut da bunu kullanamadın diye bir de soru açı
lır. Bu bakımdan, nasıl tütün ve fındık alınıp 
zarar dahi ötse, çüriüse, koksa Tekel Bakanlı
ğının Bütçesinle kaydediliyorsa, üzüm içlin de 
tedbir alınıp, Tekel destekleme alımı yapıp, 
zararı da olunsa, Tekel Bakanlığı Bütçesine, di
ğerlerinde olduğu gibi, dâhil edilmesi gerekir. 

Bugün Tarım Bakanlığı, maalesef bağları
mızın ıslahı yoluna gitmemektedir. Bir çok 
üzümler vardır ki, bir il merkezinde yetişir, 
diğer bir il merkezine kabuklarının ince olma
sından dolayı nakledilemez, bulunduğu yerde 
kullanılır. Halbuki, birçok bölgelerimizde üzü
mün fiyatı yüksek, yetiştiği yerde ise fiyatı dü
şüktür. Bu bakımdan da Tarım Bakanlığına 
büyük vazife düşmektedir. Üzüm cinslerini ıs
lah ötmesi lâzım, yola dayanır hale gelmesi lâ
zım. Dış ülkelerden üzüm istenmektedir. Bu 
üzümler nasıl pazarlanır, nasıl ambalajlanır, 
nasıl gönderilir, bunların da araştırılması lâ
zımdır. 

Bugün Ege'nin üzümünü yatılı okullara ve
riyoruz, ordu; alıyor, dış memlekete ihracejdi-
yoruz. Bu imkânlar, maalesef diğer bölgeleri
mizde yetişen! üzümler için mümkün olamıyor, 
pazar bulunamıyor. 

Bu önemli konuda biz de bir araştırma öner
gesi verdik. Çok önemli bir meseledir. 

Benim mâruzâtım bu kadardır, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; daha 
önce belirttiğim önergeyi bu arada oyunuza 
sunmam gerekiyor. Bu önergeyi okutuyorum 
efendimi. 

Sayın Başkanlığa 
Yüce Meclise vermiş olduğumuz, «Bağcılı

ğımızın geliştirilmesi ve mahsullerin değerlen
dirilmesi ve verimin artırılmasını öngören 
Meclis Araştırmasına dair önergemizin günde
me alınmasını ve gündemin birinci sırasında 
bulunan Manisa Milletvekili Sayın Mustafa 
Ok'un aynı mealdeki araştırma önergesiyle bir
leştirilmesini saygılarımızla arız ve teklif ede
riz. 

Nevşehir Konya 
Hüsamettin Başer Baba Müderrisioğlu 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 
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REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Ben de söz isti
yorum. 

BAŞKAN — önerge ürerinde mi Sayın Ül
ker?. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efen
dim. 

(BAŞKAN — Buyurun elendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar

kadaşlarım; bu önergenin muameleye konması
na imkân yoktur. Çünkü, bu konuda bir araş
tırma önergesi verilmiştir, gündeme girmiştir, 
üzerinde müzakere açılmıştır, müzakere hemen 
bitmek üzeredir. Şimdi, burada diğer bir öner
ge getirilmek suretiyle iki önergenin birleşti
rilmesi istenmektedir. Bu, Meclisin gelenekle
rine aykırı bir usuldür ve ben on senedir böy
le bir durum hatırlamıyorum. Eğer burada, 
(bu önergeyi muameleye koyup birleştirmeye 
kalkar isek, bundan sonra buna benzer 
«ayışız önergeler gelecek ve Meclste bir öner
geyi kimin getirdiği, kimin getirmediği orta
lıktan kaybolacaktır. Yani, Meclisi bir nevi se
çim propaganda vasıtası haline getirmiş ola
cağız. Yüce Meclis, böyle bir durum karşısın
da bırakılamaz. Yüce Mecliste, önerge veren
ler vaktiyle vermiş olurlarsa onlar gelir bir
leşir; ama müzakeresi yapılmış, bitmiş bir öner-
gen'in birleştirilmesi yanlış bir usul olur, nak
ısız bir usul olur ve kötü bir örnek olur. 

Bundan dolayı Sayın Başkandan istirham 
ediyorum; bu önergeyi muameleye koymama
ları gerekir. Saygılarımla, 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 
İstiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ok daha evvel söz iste
diler efendim. Buyurun Sayın Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Birici sıradaki önergeyi, bağcılık hakkında
ki Meclis araştırmasına dair önergemi 1968 
yılında vermiştim. Üç yıldır gündemde bekle
mektedir. Arkadaşlarım, üç yıl gündemde bek
ledikten sonra önergeme sıra gelmiş, konuşul
muş ve bitmiştir. 

Son konuşma şu safhada idi : 
Görüşmeler bitmiş, bütün grup sözcüleri 

önergeyi destekliyeceklerini beyan etmişlerdi. 

Şahısları adına söz alanlardan da konuşanlar 
olmuştu. Önerge sahibi olarak ben de konuşmuş. 
tum. Sonra, oylamaya geçileceği bir sırada Sa
yın Ahmet Şener itiraz etti. Dedi ki; «Oylama
ya geçemezsiniz. Çünkü, Hükümet fikrini be. 
yan etmemiştir, Hükümetin burada temsilcisi 
yoktur, onun ne söyliyeceğini bilmedikçe oyla
ma doğru olmaz. «Onun üzerine bir usul tartış
ması açıldı. Sayın Başkanımız değişmemiştir,» 
Eğer Hükümet bulunmadığı zaman oylama yapı
lamaz ise, Hükümete bir obstrüksiyon getirilmiş 
olur. Hükümet, istediği kanunları burada bulun
mamak suretiyle önliyebilir, istediği Meclis araş
tırması ve genel görüşmeleri burada temsilci bu
lundurmamak suretiyle önleme imkânı sağlıya-
bilir. Bu çok önemli bir konudur. Bu mevcutla 
böyle bir karara varmak istemem.» dediler ve 
sonraya bıraktılar. 

Arkadaşlarım; bu noktaya gelmiş bir önerge, 
esasen değerli Nevşehir Milletvekili arkadaşı 
mın endişesi söz konusu değildir. 

Bağcılık hakkındaki Meclis Araştırması, Tür
kiye'deki bütün bağcılarla ve bağ sistemi ile il
gilidir. «Yalnız Ege Bölgesi bağcılarını bu öner
ge içine alıyor» görüşü yanlıştır. Değerli arka
daşlarım tasavvur ediniz; bir usul açacaksınız 
ki, son derece tehlikelidir. 1968 yılında verilmiş 
olan bir önergeyi, yarım saat evvel Başkanlığa 
verilmiş bir saat evvel Başkanlığa verilmiş veya 
bir gün evvel Başkanlığa verilmiş bir önerge-
ile birleştirme yolunu açmış olacaksınız. Zan
nediyorum, Meclis çalışmaları için uygun ol
mayan bir yol getireceksiniz. 

Sayın Başkandan bir istirhamım var; son 
görüşmelerdeki tutanakları getirsinler, tetkik 
etsinler, göreceklerdir ki, artık bu önerge üze
rinde konuşma imkânı kalmamıştır, oylamaya 
geçilmek üzere iken bir usûl tartışması açılmış
tır. Binaenaleyh, tutanakları getirip tetkik et
mesini rica ediyorum. Tetekik etmeden, veril. 
miş olan son önergeyi oylamaya sunarsa çok 
yanlış bir yol getirmiş olacaktır. Bu sebeble, tu
tanakları tesbit etmesini, ikinci olarak da üç se
ne evvel verilmiş olan bir önerge ile bir gün 
evvel verilmiş bir önergeyi birleştirme ve bera. 
ber konuşma hususundaki gayri ciddî bir usulü 
getirmemesini ve önergenin oylamaya konulma-
masmı rica ediyorum. Bu önerge oylanamaz, 
değerli arkadaşlarım. Özellikle son tutanak tet-
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3kik edilmeden böyle bir konuşmaya devam edil-
anemesini, tutanakların tetkik edildikten sonra 
konuşmlara devam edilmesini özellikle sayın 
Başkanlıktan rica ediyorum. 

Salgılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar: Sayın Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok arkadaşımız tarafm-
daft, bağcılığımızın önemi, geliştirilmesi ve de
ğerlendirilmesi için bir Meclis araştırması öner
gesi verilmiş ve burada konuşulmuştur. Zabıt
ların tetkikinden anlaşılacağı üzere, burada ko
nuşan arkadaşlarımızın hepsi, yalnız Ege'de ye
tiştirilen çekirdeksiz üzümden bahsetmişlerdir. 
Bu konu bütün Türkiye'yi ilgilendirmektedir. 
Gaziantep Türkiye bağcılığının yüzde 33 ünü 
teşkil eder ve senede 500 000 ton üzüm istihsal 
edilir. Bunun dışında Urfa, Maraş, Adıyaman, 
Nevşehir, Kırşehir, Hatay, Niğde ve Konya vi-
lâyetteri de vardır. 

Burada yatık bağcılık mevzuubahistir ve bu 
vilâyetlerimizde de fevkalâde üzüm yetişmek
tedir. Bu hususlar hiçbir arkadaşımız tarafın
dan dile getirilmemiştir, işte biz arkadaşları
mızla birlikte bu nedenle bağcılığımız hakkın
daki Meclis araştırmasının bu bölgelere de inhi
sar ettirilmesini, daha doğrusu Türkiye çapında 
bir araştırma yapılması için Mustafa Ok arka
daşımız tarafından verilen ve münhasıran bir 
bölgeyi, bir üzüm nev'ini ilgilendiren araştır
manın yetersiz olduğunu meydana koymak ve 
bunun ehemmiyetini tebarüz ettirmek için bir 
araştırma önergesi vermiş bulunuyoruz. Bizim 
önergemiz de Sayın Ok arkadaşımızın önerge
siyle aşağı yukarı aynı mahiyettedir. Bu öner
geyi vermiş oldukları için arkadaşımıza ben 
şahsan teşekkür ederim, fakat bu iki önerge
nin birleşmesinde ne gibi mahzur gördüklerini 
ben şahsan anlıyamadım. Kendileri bu konuyu 
getirmiştir, teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı 
bildiririz, ama bir bölgeyi kapsadığı için biz, 
bağcılıkla uğraşan bütün bölgelerimizin bu ko
nuya dâhil edilmesi için bir önerge verdik. Bu 
iki önergenin birleştirilmesinde hiçbir sakınca 
yoktur. 

Arkadaşlar, meselâ Konya'da 78 000 hektar 
arazide bağcılık yapılmaktadır ve 20 000 aile 
maişetini üzümden temin etmektedir. Binaen

aleyh, ben şahsan bu iki önergeenin birleştiril
mesinde hiçbir mahzur görmüyorum. Kendile
rinden tekrar istirham ederim; öyle olmuş, 
böyle olmuş, mevzu aynı. Bizim maksadımız bü
tün memleketimizin üzümcülüğünü kapsıyacak 
şekilde bir araştırma yapılmasıdır. Bu hususta 
hiçbir salanca olmadığını tekrar beyan ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Mus
tafa Ok tarafından bağcılığımız için bir Meclis 
araştırması önergesi verilmiştir. 

Arkadaşlar, biz şuna üzülüyoruz; A. P. Gru-
pu adına Manisa Milletvekili söz alır, destekler; 
D. P. Grupu adına Manisa Milletvekili söz alır, 
destekler; C. H. P. Grupu adına Kayseri Mil
letvekili söz alır - üzülerek söylüyorum - tama
men Ege'nin çekirdeksiz üzümü üzerinde du
rurlar. Zabıtlar burada. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Alâkası yok, be
yefendi. Benim önergem bütün Türkiye bağcılı
ğı ile ilgili. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Efen
dim, niye telâş buyuruyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz, lüt
fen. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Ege 
bölgesinde üzüm yanında başka mahsuller de 
vardır, tütüncülük de yapılır, fakat iç Anado-
luda, Doğu - Anadoluda, Güney - Doğu Anado-
luda mahsul yalnız üzümdür, buradaki vatan
daşların tırnakları çubuğun dibinde kalır. Biz 
diyoruz ki bir gün evvel vermiş olduğumuz 
araştırma önergesiyle bu önerge birleşsin. Bizim 
önergemiz de evet, gündeme girecek, belki altı 
ay veya bir sene sonra sıra gelecek, fakat Mec
lis tekrar aynı mahiyette bir önerge ile uğra
şacak ve boşa zaman harcıyacak. Bu iki öner
ge birleşsin, bunda hiçbir mahzur yoktur, za
mandan tasarruf etmiş oluruz, kurulacak ko
misyondan tasarruf ederiz ve bu önemli mev
zu Türkiye çapında* ele alınır. Bunda bir usul
süzlük yoktur, arkadaşımız da endişe etmesin
ler. Zamandan tasarruf etme bakımından, ko
misyonlardan tasarruf etme bakımından önem
li bir adım atıyoruz, önergemizin kabul edik 
meşini saygılarımla arz ederim, 
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MUSTAFA OK (Manisa) — önergeniz gün
demde yerini almış mı? Parlâmento çalışmala
rına gecekonduculuğu getiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ok, müdahale etmeyi
niz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Hiç 
de öyle değil. Biz burada devamlı arkadaşlarla 
beraber çalışan insanlarız. Bu sözünüzü teessüf
le karşılarım. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
arkadaşımız «önerge Ege Bölgesine münhasır
dır ve söyledikleri de bu bölge ile tahditlidir.» 
dediler ve benim beyan», ettiğim fikirlerin hilâ
fında bir fikri söylediğimi kürsüden ifade etti
ler. Benim fikrim bu değildir, bu sebeple... 

BAŞKAN — Şimdi, yalnız, Sayın Ok, bu hu
sus söylenen bir söze veya bir konuşmaya inhi
sar ettirilebilir, sizinki önergeniz ile sabit. Ya
ni, sabit olan bir şeyi yeniden açıklamak gibi 
bir duruma bence hiç lüzum yok. önergenizin 
hududu, şümulü belli. Yani bunu, bir üyenin 
bir başka türlü ifade etmesi değiştirmez. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
gündemin birinci maddesini okuduğumuz zaman 
görürüz ki; «Bağcılığımızın modern şekilde ge
liştirilmesini, veriminin artırılmasını...» ibarele
rini ihtiva eder... 

BAŞKAN — Beyefendi, gündeme geçtiğimiz 
zaman zaten okuduk, bunları. Bu husus Yüce 
Meclisin malûmu. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Binaenaleyh, 
benim önergem yalnız Ege Bölgesi ile ilgili de
ğildir, bütün Türkiye ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan önerge hak
kında başka söz istiyen arkadaşlarımız var, ama 
önerge üzerinde iki aleyhte, Un lehte konuşul
duğu için daha fazla söz verme imkânına sahip 
değilim. 

Bu konuda bir tatbikatımız olmuş. Bu tat
bikatı da ben hudut ve şümulü ile arz edeyim, 
Yüce Meclis gereğini takdir eder. Bu arada 
zabıtları da getirmiş bulunuyorum, onu da şim
di tetkik edeceğiz. 

Efendim, 24 . 11 . 1969 tarihinde 10/1 ve 
10/6 sıralarda gündemde kayıtlı... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — ikisi de gün
demde, ama... 
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| BAŞKAN — Bir dakika, anlatacağım. Müsa
ade buyurun, beyefendi. O nüansı ben de an
lıyorum. 

Sayın Feyzioğlu ile Sayın Çilesizin ve ver
dikleri ve her ikisi de o gün gündemde olan iki 
önerge birleştirilmiş. Bugünkü durum bundan 
farklılık arz ediyor. Bu önerge henüz bugün 
muameleye konmuş ve bugün Yüce Meclisin 
oylariyle gündeme değil, ancak gelen kâğıtlara 
intikal etmiş vasfını taşımaktadır, ama Yüce 
Meclis gelen kâğıtlardan da bir işi gündeme al
maya ve gündeme aldıktan sonra da tevhide, 
şahsi kanaatimce, yetkilidir, nüans farklarını da 
belirtmiş olduktan sonra. Bu itibarla ben bu 
önergeyi, İçtüzükte mâni bir hal bulunmadığı 
için, oya vaz'etmek durumunda olacağım. An
cak, bir de şu zabıtları müsaade ederseniz tetkik 
edelim, muameleye ondan sonra tevessül edece
ğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun, efendim, sorabilirsi
niz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Mustafa Ok arkadaşımızın araştırma 
önergesi müzakere edildi, geçti, ama bu araş
tırma önergelerinin birleştirilmesini istiyen 
önerge kabul edildiği takdirde bunun normal 
prosedürü tekrar işliyecek mi? Yani tekrar 
önerge sahibi ve gruplar konuşacak mı? 

BAŞKAN — Benim şahsi kanaatim; aslına 
tabi olacaktır. Bir birleştirmede asıl muamele
ye tabi olur, asıl muamelenin kaldığı noktadan 
aynı prosedüre tabi olur, kanaatim bu. Ancak, 
şu zabıtları da şimdi tetkik edelim de, onu yi
ne Yüce Meclis karariyle halleder. Benim şah
si görüşüm budur. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Çok yanlış bir 
yol açıyorsunuz Sayın Başkan. Dikkatinizi çe
kerim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Şimdi, bakınız o günkü birleşimde zatıâliniz 

konuşmuşsunuz ve sözünüzü şu şekilde tamam
lamışsınız : «O halde Yüce Meclisin, Meclis araş
tırmasına itibar ederek bir araştırma ile bağcı
larımızın fasit daireden kurtarılmasına yardım
cı olacağı kanaatini taşıyarak Yüce Meclisi say
gı ile selâmlıyorum.» 

MUSTAFA OK (Manisa) — «Bağcılarımı-
I zın» dedim, genel olarak bağcılarımızın. 
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BAŞKAN — Evet efendim, gayet tabiî. 
Bu arada Sayın Şener'den bir sorumuz ol

muş : «Sayın Şener bir maruzatınız mı.vardır, 
buyurunuz.» demişiz ve Sayın Şener de; «Sa
yın Başkan, 88 nci maddeye göre araştırma 
önergeleri ve bundan sonra da gelecek olan ge
nel görüşme önergeleri vardır. Belli bir konu 
üzerinde bir bilgi edinmek için açılmış olanlar 
denetime tabidir. Denetime tabi olan kısım, 
yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulu
nan üyelerin değil, Hükümetin de bu konuda 
bilgisi olmalıdır. Belki tatmin edecektir Hü
kümet ve bu konuda bir araştırma açılmıyacak-
tar. O halde biz şimdi burada yapacağımız uy
gulama ile ileride meydana gelecek bir aksaklı
ğa meydan vermiyelim.» şeklinde konuşmuştur. 
Yani Hükümet yok iken bu önergenin görüşüle-
miyeceği yolunda bir usul itirazında bulunmuş. 
Biz bunu bir usul müzakeresine tabi tutmuşuz 
ve fakat oylamaya sunacağımız sırada Genel 
Kuruldaki üye sayısının azlığını da dikkate ala
rak oya sunmayı bir başka zamana bırakmışız.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bu konuyu daha oylamadık. 

BAŞKAN — Efendim, oylamadım; çünkü, 
o kaldığımız nokta ile bugün bulunduğumuz 
nokta arasında farklılık var. Bugün burada 
Hükümet var, yani Hükümet, Meclisin müzake-
ratını takibediyor. Gerçi bu mesele ileride de 
başımıza gelebilir, oylanması lâzımdır, diyorsu
nuz, ama bendeniz o Perşembeden bu Perşembe
ye çok gün geçtiğini ve bu meselenin oylanmış 
olduğunu düşünmüştüm ve ayrıca yine bugün 
de çoğunluk meselesi şu anda da aynı durumla 
beni karşı karşıya bırakıyor. Bu itibarla bunun 
acilen oylanması gibi sıkışık bir durumumuz 
yok. Bugün Sayın Hükümet hazır bulunduğuna 
göre, bunu ileride de oylayabiliriz. 

Şimdi, bu önergeyi Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum. Bu iki araştırma önergesinin birlikte 
görüşülmesini ve ele alınacak olan yeni araştır
ma önergesinin ilk önerge esas kabul edilmek 
suretiyle yürütülmesini oylarınıza... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Usul hak
kında söz istiyorum, Sayın Başkan, usul hak
kında... 

BAŞKAN — Oya sunacağım zamanda olur 
mu efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, izah ediyordunuz, oya sunuyorum demedi
niz. 

BAŞKAN — Beyefendi, oya sunacağım şe
yi söylüyorum. Oylamaya geçtikten sonra söz 
veremem. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyeinler... Kabul edilmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, bir sual sormama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, 
ilk önergenin, görüşülmesi bitmiş olan Sayın 
Mustafa Ok'un önergesinin... 

BAŞKAN — Bitmedi efendim bitmedi... 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Konuşmala

rı bitti diyelim... 
BAŞKAN — Hayır, o da bitmedi efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Konuşmala

rı tamamlanmış olan ilk önergenin dar bir böl
geyi, Ege Bölgesini ihata ettiği zanniyle Sayın 
Nevşehir ve Konya milletvekilleri iki arkadaşı
mız yeni bir önergeyle, bütün Türkiye'yi kap
sayan bir önerge iddiasiyle gelmişlerdir. 

Oysa ki, birinci önergenin dahi yalnız Eğe
yi değil, Türkiye'yi kapsadığı hem önerge met
ninden, hem konuşmaların cereyanından anlaşıl
mış bulunduğuna göre, aynı konuşmaların tek
rarını gerektiren bir usulü tatbikat olarak Mec
lise getirmiş oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Oya sunduğum konu hakkın
daki beyanımı dinlememişsiniz. Ben, «Esas 
önergeye tabi olarak, onun kaldığı noktadan de
vam edecektir.» dedim ve oya da o şejdlde sun
dum efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Kaldığı nok
tanın tavazzuh etmesi bakımından arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Tavazzuh Yüce Meclisin kara
rına bağlı; yeterlik önergesi verilir, kesilir efen
dim. Bu, Yüce Heyetin bileceği iş, bunu ben bi
lemem. Daha söz almış olan arkadaşlarımız da 
var, daha evvel söz almışlar. 

MEHMET AYTUĞ "(Elâzığ) — Sayın Baş
kan, bir dakikanızı rica ediyorum. Mevzuu ta
mamen değişik olan şeyi birleştirdiniz. Buna im
kân var mı? 

BAŞKAN — Usulî muhakemede var beye
fendi, İçtüzüğümüzde yok bu. 
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MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Hukuk usu
lü muhakemelerini ben de biliyorum, müsaade 
eder misiniz açıklıyayım? 

BAŞKAN — Efendim lütfediniz; Yüce Mec
lisin kararı oldu bu. 

Sayın Şinasi Çolakoğlu, zatıâlinizin ismi bu
rada yazılı, fakat daha önce arandığınızda bu
rada yokmuşsunuz, ben o bakımdan diğer ar
kadaşımıza söz verdim; sizin söz sıranız var 
efendim. 

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Ben
deniz müzakereleri baştan beri takibettim efen
dim, 

BAŞKAN - - Buraya «yok» diye işaret edil
miş efendim. 

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Ben 
buradayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu birleşimde değil, geçen bir
leşimde efendim. 

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Ben
deniz usul müzakerelerini de takibettim efen
dim. 

BAŞKAN — Bilmiyorum efendim, buradaki 
işaret öyle. 

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Bir 
yanlışlık olmuş her halde. 

BAŞKAN — Söz sırası sizde, buyurunuz. 
Açık oylama işlemi devam etmektedir, oyu

nu kullanmıyan sayın üyelerden oylarını kullan
malarım rica ediyorum. 

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Diğer husus 
oylanmadan kaldı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O kaldı efendim, usul meselesi. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, şimdi burada bir karar aldınız. Bu karar 
ekseriyetin olup olmaması keyfiyetiyle ilgili. 
Ama, şimdi bir de bağlayıcı karar aldınız... 

BAŞKAN — Münhasıran bir önergeye ait
tir, bir teamül kararı olamaz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — O hususta 
da bir karar almanız lâzımdı. 

BAŞKAN — Efendim, emsaliyle arz ettim; 
daha önce bu yolda karar alınmış. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hükümet ol
madan bu işin yapılamıyacağma dair sizin de 
bir kanaatiniz var Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Ben kanaatimi belirttim, ama 
Yüce Heyetin kararını henüz almadım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ne zaman 
alınacak? 

BAŞKAN — Hükümet burada olduğuna gö
re bu celsenin mahzuru yok efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Olmadığı 
zaman yeni bir usul müzakeresi mi 'açacaksı
nız? 

BAŞKAN — Sayın Çolajkoğlu, buyurunuz 
efendim. 

ŞÎNASÎ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gündemimizde bulunan ve üzerinde şahsım 
adına söz almış bulunduğum, bağcılığın mo
dern şekilde geliştirilmesini, verimin artırıl
masını ve çiftçiye geniş kredi imkânlarının 
sağlanmasını amaç edinen Meclis araştırması 
konusunda biraz önce Sayın Başkan, - gündemi 
bu şekilde takdim ettikten sonra- verilmiş 
olan bir önerge vesilesiyle Sayın Başer'e, «Usul 
hajkkmda mı, esas hakkında mı?» dedikleri hal
de, «esas hakkında» diye cevap gelmiş olması
na rağmen söz verdiler. Ben sırada birinci bu
lunuyordum, fakat söz alamadım. Sonra mü
zakereler uzadı ve bu safhaya geldi. Şimdi... 

BAŞKAN — Beyefendi söz hakkınız var, 
fouyururcuü. 

ŞİNASİ ÇOLAKOĞLU (Devamla) — Evet 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son usul tartışması sonunda oylanan öner

geyle beraber, Türkiye bağcılığının Meclis ta
rafından bir araştırmaya tabi tutularak lâzmı-
geîıen bilgimin edinilmıetsini tartışıyoruz. 

Bir hususa önemle dikkatinizi çekmek isti
yorum: Tarım Bakanlığımızın tam 67 tane zi
rai araştırma enstitüsü mevcuttur. Bir yazılı 
soruma Tarım Bakanlığı tarafından verilen 
cevaptan «son iki yıl müstesna, diğer yılara 
ait ne kadar masraf yapılmış olduğunun biline-
miyeoeğini, fakat 1968 - 1969 yıllarında bu ta
rım 'enstitüleri için bütçeden senede 12 000 03-0 
lira harcanmakta» olduğunu öğrendim. 

Şimdi, milletin kesesinden [kendileri içtin bu 
kadar para harcanan zirai araştırma enstitü
leri, bizim bu konuda araştırmak istediğimiz 
bilgileri bizıe vermeliydiler; fakat bütün araş-

| tırmalanma rağmen böyle bir bilgiye tesadüf 
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edemedim. Bu enstitülerin bir tanesi dahi ol
sun bugüne kadar maalesef orijinal bir pro
jeyi sonuçlandırarak yayınllayamamış ve Türk 
halkının, Türk çiftçisinin hizmetine |koyama-
mıştır. Bu sebepledir ki, biz Meclis olarak 
günlerden beri usul müzakeresi, dsas müzakere
si, şu görüşmesi bu görüşmesi diye, bir Mec
lis araştırmasını rayına koyup oylamak peşinde 
koşuyoruz. Buna önemle dikkatinizi çekmek is
terim. Bu milletin paralarına yazık olmakta
dır. Birtakım kimseler, zirai araştırma enstitü
sünde şu makam - bu makam, şu mertebe - bu 
mertebe, şu etiket - bu etiket altında milletin 
paralarını çarçur etmekte ve biz de bir mese
leye çure bulmak için böyle konuşup durmakta
yız. 

Asıl konuya geliyorum değerli arkadaş
larım. 

Türkiye'de 807 000 hektar bağ mevcuttur. 
Benden önce gerek grupları adına, gerekse şa
hısları adına konuşmuş olan değerli arkadaşla
rımızın belirtmiş oldukları üzere, 807 000 hek
tar üzerinde, buna kaderini bağlayan geniş bir 

halk kütlesi var. Bu halk, bu köylü zümresi 
maalesef muhtelif sebeplerle bu 807 000 hektar
dan elde etmesi gereken ürünü gereği gibi sağ
layamamaktadır. Nitekim, benim seçim bölgem 
olan Gaziantep ilinde bu 807 000 hektarın 1/10 
unu teşkil eden 88 000 hektar üzerinde üretim
de bulunan üreticilerimiz, Türkiye bağ üreti
minin genel verilerine karşı tam yüzde 30 ora
nında üretim yapmaktadır. Yani, saha itibariy
le, Türkiye bağcılığı içerisindeki durumu il© 
yüzde 10 unu teşkil eden Gaziantep ili bağcılığı, 
üretim bakımından Tür|kiye üretiminin yüzde 
30 unu rahatlıkla sağlamaktadır. Bendeniz 
bunları size arz ederken sanmayınız ki, mücer
ret, soyut bir bilgi veriyorum; hayır. Önüm
deki şu rapor, iki üniverste hocasının, bir plân
lama uzmanının ve br teknik tarım müdürünün 
imzalarını taşıyan bir rapordur. 

Gaziantep bağcılığı, yatık sistemle çekir
dekli kuru üzüm istihsal etmektedir. Üretimi, 
yılda 500 000 tonu bulmaktadır. 500 000 ton ta
ze üzümün kuruya çevrilmesi suretiyle, Türkiye'
de üretilen 143 000 ton kuru üzümün 43 000 to
nunu tek başına bu il sağlamaktadır. O halde, 
dünya bağcılığının başlıca mümessilleri olan 
Yunanistan, İtalya, Fransa ve Amerika gibi 

devletlere nazaran, Gaziantep ilinde, özellikle 
Kilis ilçesi optimal (bir seviyeye ulaşarak dönüm 
başına 5,4 ton üzüm üretmektedir. Amerika Bir
leşik Devletleri 7 ton ürettiğine göre, bunun na-
3il bir değer ifade etmekte olduğunu da takdir
lerinize sunarım. 

Bütün bunlardan şu sonucu varmak istiyo
rum: Gaziantep ilinde bu kadar yüksek bir se
viyeye ulaşmış olan üretime rağmen, bugün he
pinizin dikkatlerinden kaçmayan, dedikodusu 
basında, aramızda her gün yapılagelen bir sos-
yo - ekonomik davanın neden çözülemediğinin 
de münakaşasını, tartışmasını huzurunuzda, 
Türkiye'de kaçakçılığın millî ekonomiye verdiği 
zararlı etkileri tetkik için önümüzdeki günlerde 
gelecek olan bir Meclis araştırması müzakere
leri sırasında tafsilatıyla sizlere sunacağımı 
umuyorum. Şu kadarım söylemek isterim ki, nü
fûs bakımından yoğunlaşmış bir bölge olan Gü
ney - Doğu Anadoluda Dünya bağcılığına oran
la optimal bir düzeyde bulunan bu kadar yük
sek bir üretim, fakat bunun yanında fakrü za
ruret, çiftçinin malını, ürününü değerlendireme
mesi problemi karşısında bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu önergeyi 1968 yılında verirken, şüphesiz 

herhangi bir art niyeti olmadan, kendi açıların
da Ege bülgesinin üzümcülüğünü, bağcılığım 
derpiş etmişler; olabilir. Ama, bunun yanında 
Türkiye bağcılığının, yani çekirdekli kuru üzüm 
yetiştiren müstahsil bölgelerin de dertlerini, 
meselelerini konuşamayız anlamına gelmez. Ni
tekim arkadaşımız buraya çıktı bunu söyledi, 
arkadaşlarımızın önergesiyle de birleşti; şimdi 
bunu serbestçe konuşmak imkânını sağladık. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bu kadar yüksek bir üretim seviye

sine ulaşmış olan Gaziantep ilinin neden ürünü
nü değerlendiremediğini size anlatmaya çalışa
cağım. 

Bu mesele bir üzüm çeşidi meselesidir, şim 
di, Ege bağcılığında, üretim seviyesini artırmak, 
üretim miktarını artırmaş problemi var veya 
üretimi kalitiye bir düzeye getirmek meselesi 
var; bizde ise, fazla miktarda ürettiğimiz üzü. 
mü değerlendirememek meselesi var. Bir yanda 
değerlendirilıebUyor, fakat üretim seviyesi 
düşüktür. Diğer taraftan üretim mijktarı opti
mal düzeydedir, fakat değerlenememektedir, 
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İşte asıl çözüm ve Yüce Meclisinizin bir iaraş-
tırma kararı veriröe başlıca saptayacağı konu
lardan birisi sanırım bu olmalıdır. 

Arkadaşlarım; 
500 sene önceki koşullara göre, Gaziantep 

ilinde, Güney - Doğu Anadolu'da, genellikle 
Anadolu'da bir çeşit üzerine 'bağ tesis edil
miştir: Çekirdekli kuru üzüm... Ben diğer bölge
leri inceden inceye bilmiyorum, fakat Gazi
antep ilini bildiğimi sanıyorum. 

500 sene evvelki koşullar şöyle idi: Bir ke
re şeker ya hiç yok veya pek azdı. Şekerli 
maddelerden yoksun olan toplum, şe|ker ihtiya
cını kuru üzümden, yaş üzümden, şekerli mey-
valardan sağlıyordu. Yazın sıcak aylarında 
üretilen taze üzüm kışa intikal edemiyeeeğin-
den halk bunu kurutmak suretiyle bir nevi kon
serve haline getiriyor ve kuru üzümü sonradan 
pekmez veya şıra haline getirmenin ilkel, pri-
mıatif birtakım tedbirlerini, çarelerini bulmuş
tur. Kuru üzümden pekmez çıkarmak, ama 
ekonomik değer ifade edecek ölçüde çikarmajk, 
tek başına Gaziantep iline mahsustur. Gazian
tep ilinin pekmezinin meşhurluğunu 'size ayrıca 
anlatacak değilim. Fakat, bunun orada neden 
ekonomik bir güç haline geldiğini izaha çalı
şıyorum. 

43 000 ton civarında üretilen (kuru üzümü, 
Gaziantepliler büyük ve ağır taşlar altında ez
dikten sonra küspe haline sokarlar. Bu küs
peyi, adına top denilen birtakım yuvarlaklar 
halinde ve beyaz toprakla yuvarlayarak sene
lerce muhafaza etmenin tekniğine ulaşmış bu-
lunmalktadırlar. 

Yazın bağında bahçesinde çalışan çiftçiler 
kışın boş zamanında bunları birtakım küplerde 
ıslatıp şırasını çıkarmak ve tekrar lateşte rutu
betini azaltmak, suyunu uçurmak, buharlaştır
mak suretiyle pekmez haline Ikoyarlıar. Bunlar 
da büyük kervan yollarından ihtiyaç duyu
lan memleketlere sevk edilir. Bu, çok iyi dü
zenlenmiş bir ekonomik sistem idi; üzümü ku
rutmak, muhafaza etmek, sonra pekmez ha
line getirip yükünü hafiflettikten sonra ihtiyaç 
pazarlarına sevk etmek... Sonradan ne oldu? 

Bütün dünyada ve özellikle memleketimiz
de şeker sanayii son yıllarda çok fazla gelişti, 
Şeker sanayii son derece gelişince şekerden ma
mul maddelere, şe|kere itibar edildi. Pekmez 
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için, artık kendi kabuğuna çekilmiş bir mem
leket olarak dış pazaruar da bulunamayınca, iç 
pazarlar da bu şeker sanayiinin gelişmesi neti
cesinde kaybedilince Gaziantep ilinde, Güney -
Doğu Anadolu'da büyük bir ckonomıilk buhran 
meydana geldi. (A. P. sıralarından «İç Anado
lu'da böyle» sesleri) Zannediyorum ki îç Ana-
dulu'da böyledir. İyi bilmediğim için dile ge
tiremiyorum, ifade edemiyorum. Ama Gazian
tep ilini iyi bildiğim için söylüyorum. 

Şimdi arkadaşlar, böyle ekonomik düzenin 
bozulmasından sonra bizim iptidai metotlarla 
dahi olsa kendi ürettiğimiz ürünümüzü pekmez 
haline koyup ekonomik bir güç haline getirmek 
olanaklarını kaybedince, Güney - Doğu Anado
lu'da ve özellikle Gaziantep ilinde, Kilis'te 
memleketin ekonomisini ve maliyesini kökünden 
salladığını hissettiğimiz kaçakçılık olayları ge
lişti. Orada alabildiğine artan, yoğunlaşan 
bir nüfus, bunun yanında emeğini değerlendire-
miyen bir halk kütlesi... Ekonomik dengesizlik, 
bozukluk ve yasa dışına çıkan, sektörleşen bir 
durum. 

İşte mesele buradadır arkadaşlar. Şimdi, ça
re nedir? Çare işte bu Meclis araştırması ile 
umuyorum ki bulunacaktır, İnşallah buluna
caktı.'. 

Değerli arkadaşlarım, bizim bilebildiğimiz 
kadarıyla^ tesbit ettiğim kadarıyla bugün mem_ 
lekette kuru üzümün, bir dereceye kadar taze 
üzümün tek alıcısı Tekel İdaresidir. Tekel İda
resinin tertibettiği kontenjan, isleyebileceği 
üzüm miktarı - kuru üzüm olarak - 21 700 ton
dan ibarettir. Oysa memleketin üretimi 143 000 
tondur. Bu miktarın da 43 000 tonu yalnız Ga
ziantep Hindedir. O halde bu kadar büyük ve 
ağır bir duruma gelmiş olan bu üretilmiş mal
ları değerlendirmenin çaresini mutlaka bulma
mız gerekiyor. Ne bakımdan? Ben şahsan şu 
bakımdan diyorum: Güney Doğu Anadoludaki 
yasa dışına çıkan insanları, buna zorunluluk 
duyan insanları kanun sınırları içerisine insan
cıl yollardan, medeni, uygar metotlarla getirme
nin çaresini bulmak için. Buna mecburuz. Biz 
zeytin bakımından da böyleyiz. Akdenizden 
300 km. içeride zeytin yetiştirmenin ne demek 
olduğunu ancak oranın çilekeş halkı takdir ede
bilir. 
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Arkadaşlar, bunlar mühim problemlerdir. 
Biz ne yapıyoruz? Biz Devlet olarak bu kaçakçı
lık afetiyle mayınlarla, komando ile memleketi 
yüzlerce milyon zarara sokmak suretiyle müca
deleye çalışıyoruz. Aldığımız sonuç; yedi kat 
yükselmesinden başka bir şey değildir. O halde 
biz araştırma ile bu meseleyi kökünden çöze
cek bir tavsiye, bir kanun, her ne ise, getirip 
bunun yoluna girmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Tekel İdaresi yakın, 
kısa bir vâde ile üzümün değerlendirilmesine 
çare bulur kanısındayım. Sayın Ahmet İhsan 
Birincioğlu bu konuda benim kanıma katılmadı. 
Problemin çetinliğine, büyüklüğüne, önemine 
katıldı da, bunun çözümlenebileceğine katılmadı. 
Çünkü, «Bu bir kanun meselesidir .Biz tütüncü
yü senede 600 - 700 milyon lira genel bütçeden 
vermek suretiyle destekliyoruz. Ama üzümcüyü 
destekleme için elimizde böyle bir imkân yoktur. 
Kanun meselesi, Hükümet meselesi» dedi. Maa. 
lesef olmadı. 

buyurdukları üzere, bizim kadar olmasa bile 
İç Anadoluda çok önemli bir konudur. Bu se
beple bir meclis araştırmasına değer. Bu konu
yu araştıralım arkadaşlanm. Çaresini bulalım. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kangal.. Yok. Sayın Hü
kümet, bu konuda görüşecek misiniz efendim? 
Buyurun. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Somsun) — Sayın Başkan, değrli arkadaşla
rım; 

Parlâmentomuz üzüm mevzuunda bir iki se
nedir hassasiyet göstermiştir, ve kıymetli me
sailer sarf etmiştir. Hafızam beni yanıltmıyor
sa, zannediyorum geçen yıllarda bu hususta bir 
özel kanun da tedvin etmiştir. Nitekim Hükü
met bu kanuna paralel olarak imkânlarının mü
saadesi nisbetinde bâzı tedbirler alma yoluna 
girmiştir. 

Ancak üzüm mevzuunu iki ayrı fasılda mü
talâa etmekte fayda var. Arkadaşlarımın ta
kıldığı çekirdeksiz üzüm mevzuu tamanıiyle ay
rıdır. İkisi de üzümdür, ama ikisini üzüm ola
rak mütalâa etmek mümkün değildir. Piyasa
sı ayrıdır, şekli ayrıdır, değerlendirilmesi ay
rıdır, muhatabolduğu memleketler ayrıdır. An
cak, elbette ki bağcılık işinde gerek Güney Do
ğu,, gerek Orta Anadolu da büyük bir sıkıntı 
içindedir. Benden evvel konuşan kıymetli mil
letvekili arkadaşımız bunun sebebini de bu
rada gayet veciz olarak anlattılar. Bir mesele 
vardı; şeker temin etme meselesi vardı. Şeker 
sanayii gelişmemiş idi. Onun için Türkiye'de 
büyük ve yaygın bir bağcılık vardı. Şimdi sıkın
tı, bunun yerine şekerin girmesidir. 

Sizi fazla meşgul etmemek için şunu söy
lüyorum: Hükümet olarak bu meselenin bir ay
dınlığa kavuşturulmasında fayda görürüz. Ger
çi sayın arkadaşımın araştırma enstitüleri mev
zuundaki sitemine iştirak etmek mümkün de
ğil. Çünkü onlar çok ihtisaslaşmış enstitüler
dir. Meselâ bir mıntakada narenciye mevzuun
da kurulmuştur. Nitekim bağcılık mevzuunda, 
zeytincilik mevzuunda mahalli 'liderlik yapa
cak şekilde çalışmaktadırlar. Ama Türkiye ça
pında bunları değerlendirmek elbette ki fayda
lı olacaktır. Biz Hükümet olarak bu iyi temen
niye iştirak etmekteyiz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. I 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? 
Açık oylama işlemi bitmiştir. Kutuları kaldırı
nız. 

Buyurun efendim. 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Devamla) — Te

kel İdaresi aldığı kuru üzümleri kendi işleme 
kapasitesine uyduramadığı için, bunları yazın 
sıcağında muhafaza edemediklerini^ üzümün şı
rasını kaybederek posa haline geldiğini ve bun
dan büyük kayıplar olduğunu ifade ile bunun 
mümkün olamıyacağını bendenize Bütçe - Plân 
Komisyonunda ifade buyurmuşlardır. 

Değerli. arkadaşlarım, eğer Tekel İdaresi, 
yanılmıyorsam Kilisteki kuru üzüm işleme tek
niğini, metodunu kullanırsa, sanıyorum ki, bu 
mahzur geniş ölçüde ortadan kalkacaktır. Yani 
biz kuru üzümü nasıl top haline getirip seneler
ce muhafaza edip, işimize geldiği zaman mev
siminde işleyebiliyorsak, Tekel İdaresi de soma 
ve alkol istihsalinde bu yola giderek bunları ge
niş miktarda alır, güneydeki üreticilerin sı
kıntısına bir emniyet subapı halinde kullanabi
lir sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kuru üzüm prob
lemi değerli arkadaşlanm Konya Milletvekili 
Sayın Baha Müderrisoğlu ve Nevşehir Millet
vekili Sayın Hüsamettin Başer'in de bana ifade | 
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BAŞKAN — Efendim başka söz istiyen ar
kadaşımız da bulunmadığına göre bağcılığımız 
konusunda bir Meclis Araştırması Komisyonu 
kurulması hususunu tensiplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu komisyonun, mevcut oranlara göre 13 
üyeden teşkilini tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun görev süresinin üye seçim ta
rihinden başlamak üzere üç ay olmasını tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. V 

Komisyonun,, gerektiğinden Ankara dışın
da da görev yapması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının açık oylamasına 144 sayın üye katılmış, 
139 kabul, 4 ret ve 1 çekinser oy çıkmıştır. Oy
lama tekrarlanacaktır. 

• •»•——«^»D» 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 tarihin
de İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat müna
sebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının açık oy
lamasına 147 sayın üye katılmış, 129 kabul, 17 
ret ve 1 çekinser oy çıkmıştır. Açık oylama tek
rarlanacaktır. 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statü
sünün VI ncı maddesinin (A)„ (B), (C) ve (D) 
fıkralarında yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarı
sının açık oylamasına 145 sayın üye.katılmış, 
138 kabul 5 ret ve 2 çekinser oy kullanılmıştır. 
Açık oylama tekrarlanacaktır. 

La Haye Anlaşması ve protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının açık oylamasına 144 sayın üye katıl
mış, 138 kabul, 5 ret ve 1 çekinser oy çıkmıştır. 
Açık oylama tekrarlanacaktır. 

Açık oylama sonuçları itibariyle çoğunlu
ğumuzun da kalmadığı anlaşıldığından Birle
şimi 16 Nisan Cuma günü saat 15,00 te toplan
mak üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 17,30 

• * 
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Türkiye Cumhuriyeti Hülıümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tekmili ve Kül
tür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasansma verilen oyların, 

sonucu 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Turgut Topaloğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Hamldi Hamamcıoğlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 

AOTARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 144 

Kabul edenler : 139 
Reddedenler : 4 

Çeldnserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 3Ö1 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıoıoğltı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demîrer 
Arslan Topçubagı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin. Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Saınet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışmıan 
Selçuk Erve.r<H 
Gıyasettin Karaca 

Feıtih/ulifeıh Ta§lkdsenliıoğlu 
ESKİŞEHİR 

B. Sıtkı Karacaşehir 

— 5 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
ibrahim Elmalı 
A. Şeref Lâç 
Naime ikbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Mustafa Akan 
Şeref Bak§ık 
Münir Daldal 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 

49 — (6) 

(Çoğıınjlulk yoiktıır.) 

Kemal Okyay 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
öızer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

„ KÜTAHYA 
Ali Erbek 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy \ 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Z'ekeriiyia Kür^aıd 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
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Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerii 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Bager 
Esat Kıratlıoğlıı 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 

KARS 
Kemal Kaya 

Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçıner 

SîtRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arglantürk 
Ahmet İhsan Birincioğl-u 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

[Reddedenler] 
KONYA 1 SAMSUN 

Mustafa Kubilay îmer | Kâmran Evliyaoğlu 

[Çekinser] 
MANİSA 

Hilmi Okçu 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akıaı 
Hüseyin Baytürk 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 tarihinde İs
tanbul'da imzalanan İlim ve Sanat Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu

na dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunıkılk yolktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Ora! 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiç erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet, Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 147 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : 17 

Çelkinserler : 1 
Oya katılm ıyanlar : 298 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdî 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

— 56 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoglu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuız 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
A. Şeref Lâç 
Naime İkbal Tofkgöz 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şeref Ba'kşık 
Münir Daldal 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Veyis Koçuku 

1 - (8) 

Kemal Okyay 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakipoğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş, 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa- Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıöğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
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Aİi DÖğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğhı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

ELÂZIĞ 
Sajmjet Güldoğan 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

srvAs 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbalöğhı 
Mehmet Kaztova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincdoğlu 

[Reddedenler] 
KARS 

Kemal Kaya 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KONYA 
Mustafa Kulbilay îmer 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MARAŞ 
M. Zeikerliyia Kürişad 

NEVŞEHİR 
Hüsametin Başer 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

[ÇeMnser] 
MANİSA 

Hilmi Okçu 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Maîlatya 1 
Nevşehir 1 

Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrcsızıoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni 'Nedimvoffllu 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

Yekûn 

••»•aı j<>m»ı".H> 
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Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI nci maddesinin (A), (B), (C) ve (D) fıkraların. 
da yapılan değişikliğin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyla

rın sonucu 

(Çoğunlhılk ydktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Turgut Topaloğlu 
AFYON KARAHtSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Haımıdi Hamaımcıoğru 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygtin 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçer&mez 
Şinaısi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menıderea 
Nahit Mentege 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettîn San-
dıkçıoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çökinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
145 
138 

5 
2 

300 

[Kabul 
Mevlüt Yılmaz 

•BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiyfaoğlu 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok ' 
Nuri Çelik Yazıcıoğln 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samıeıt Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetînkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danıgman 

edenler] 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca ,«• 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacagehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
A. Şeref Lâç 
Naime İkbal Tckgöz 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şeref Baikşık 
Münir Daldal 
Keim'al önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Ofeay 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Aüi Erhek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
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Kemal Kaçar 
MANİSA 

Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Ali Döğerli 
MUŞ 

Nimet Ağaoğlu 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Bager 
Esat Kıratlıoğlu 

NlÖDE 
H. Arni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Yağar Bir 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kaızova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birdncioğlu 

[Reddedenler] 
KARS 

Kemal Kaya 
KONYA 

Mustafa Kulbilay İmer 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 

[Çekinserler] 
MANİSA 1 UŞAK 

Hilmi Okçu J Adil Turan 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 
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La Haye Anlaşması ve Protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
verilen oyların sonucu 

tasarısına 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Turgut Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçeriraıez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğllu 
Mjevlut Yılmaz 

BÎLECÎK 
Mehmet Brgiil 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 144 

Kabul edenler : 138 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : l301 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Neemettfin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Cevat Saym 

ELAZTÖ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rı^ln Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karac* 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaçehir 

edenler] 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 
GİRESUN 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât KöseoğilU' 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 
Turhan özprüner 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
A. Şeref Lâç 
Naime İkbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şeref Balkşık 
Münir Daldal 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Denk 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümügpala 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
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M. Zekeriya Kürşad 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin! Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

M. Naci Çerezci 
ORDU 

Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SttRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğln 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arsl'antürk 
Ahmet İhsan Birdnciioğln 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nîzamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Netdimoğtlu 

ELÂZIĞ 
Sa^et Güldogan 

KARS 
Kemal Kaya 

[Reddedenler] 
KONYA 

Mustafa Kuibilay Imer 
SAMSUN 

Kâmran Evliyaoğlu 

[Çekinserler] 
MANİSA 

Hilmi Okçu 

[Açık üyelikler] 
Dilyrabajkıp 1 
EdlıirMe 1 
Elâzığ 1 
Nevşehir 1 
Malatya 1 

SİNOP 

Hilmi Biçer 

Yekûn) 

— 556 — (9) 



Millet Meclisi 
Gündemi 

87 NCÎ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
yerimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

2. .— Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

3. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu tranalı-
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

4. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getiridiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

7. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanir'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/18) 

10. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

11. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted-
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birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

14. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiy&'delsi kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizMğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

16. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

20. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazıi kullanma planlanması» nı ger

çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınea bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

22. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

23. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tanm sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

24. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınmam 
lüzumlu tedbirleri tesıbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

25. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin tahan 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanr.ı 88 nei mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nei maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

27. — İçel Milletvekili Cellâ Kargılı'nın, 
\ Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
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plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

28. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Aıçıkalın'm Haş
haş «idmi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

29. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

30. — Erzurum Milletvekili Gıyasetin Kara-
ca'mn; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasının tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Mr Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

31. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclîs araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/82) 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
mahrAjaadyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

33. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatûğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

34. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağımıasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair Önergesi (8/16) 

36. ~ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

37. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

38. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

39. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/22) 

42. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin-



mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir. Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

46. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankalarım kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyanınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

47. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurla 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

48. — Afyon Karahisar Milletvekili Sülcy-
ınan Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

49. — Konya Milletvekili Vefa Tatıır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
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kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
uiasiylc Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
^10/40) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgi.it Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

51. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-
ıatle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
ın lusma dair önergesi (10/43) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbMeri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

56. —- İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde i§-

5 letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
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için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına daiı 
önergesi (10/48) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyannca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

59. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

G0. — İçel Milletvekili Celâl Karglıı'mn, 
lıkçılığm ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyannca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

61. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlannın neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyann
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

62. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlanmızm geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

63. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime-
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i lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 

tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

64. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) v 

65. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

66. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyannca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

67. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

68. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilin esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyannca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

69. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci madden 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

70. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarımın düzenlenmesi, ısLah. 
edilmesiyle diğer oluşundan tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyannca bir Meclis araştırması 

I açılmasına dair önergesi. (10/62) 
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71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/68) 

72. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi myaırraea bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

73. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bültün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
98 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/98) 

74. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve aitmayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

75. •-— Maraş, Millet vekili tbrahira Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarımca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

76. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konulan tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi (8/27) 

77. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
«diasiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
feir M*ec!fs Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi (10/66) 

78. ->_ Maraş MületveMli İbrahim öztürk*-
mı, ^ç yıl içinde öMurttlen fnivemsitefâ gençli er 

konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel <görüç-
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

79. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler oMuğumı tesbit etmek üzeıre Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarmea bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/57) 

80. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadi l>evlet 
Teşekküllerinin öacel kuruluş •v» şalhıslarla or
taklık veya iştirak şeklînde giriştikleri teseto-
bîasler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nei madd«si uyaraaıea bîr Meeiis 
araştırması anılmasına dair önergesi (HO/09) 

81. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana ıgelien 'olaylarda kullan> 
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını testojıt et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca (bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

82. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Simöp Milletvekili Hilmi tşgüaar'ın, «©n genler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ilhlâl ıed#n 
kanlı ©laylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca ıbir Genel Görü§me açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

83. — Maraş. Milletvekili İbrahim öztürk'
ün, Türkiye ̂ defki işsizliğin iartaş. sebepleriyle- ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve issizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi ikesimlerde re
form yapılması ıger^ktiğini teâbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci unaddesi (uyarifl&ca (bir 
•Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (S/âl) 

84. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ıgençlik hıareketlerinıin nedenleri
ni teslbiıt eltmek ve 'bunların çözüm (yollarının 
neler 'olduğu Osonusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasam© B8 nci madıdesi uyarınca bk 
Genel Görüşme açalmasana ûmr ömrgm <(S/â2) 

85. — Maraş [MfilleıfaveMH İbrahim öztürk'-
kün, 12 Mart 1971 günü 'Genelkurmay Başka

nı ve (Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
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Parlâmentonun nasıl bir tutum \Ğ davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (İ/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . ]971) 

X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 
(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

X 4. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu

bat 1961 tarihli La Haye Anlatması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/353) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma ta-
rihi : 8 . 3 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasıma dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sıayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . W70) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




