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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yıla 

Bütçe Kanununa, 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında. 
24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye 

Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun ta
sarısı ile, 

IBâzı tekel maddelerinin fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hasılatın-T. 0. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair kanun tasarısı açık oya su
nuldu ve oyların ayrımı sonunda, taşanların 
kaJbul olunduğu birleşimin sonunda bildirildi. 

Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman, Cidde -
Adana seferinden dönen DC-9 Uçağının uğra-
dığı kaza ve hacca giden hacı adaylarımız ko
nusunda, 

Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin Sönmez, 
kömür konusu ve bu konuda Hükümetçe alın
ması gerekli tedbirler hakkında, 

Erzurum Milletvekili Rasim Öinisli, gençlik 
sıorunlaırı konusunda, 

Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağaısı, Elâ
zığ hava alanının işletmeden kaldırılması ko
nusunda, gündem dışı demeçte bulundular. 

İzmir Milletvekili M. Hulusi Çakır ve Ma-
nilsa milletvekilleri Kâımiffi Şahinoğlıı ile Veli 
Bakırlı'nın, 2 Şubat 1972 günü açılacak Ege 
ekici tütün piyasası hakkındaki gündem dışı 
demsçlerdne Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp cevap verdi. 

Kayseri Milletvekili Şevket Doğan, Sağır
lar okulu ile ilgili, gündem dışı demeçte bulun
du. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
Karayazı ilçesinde meydana gelen kızamık has
talığı ile Hınıs ilçesinin yol durumu hakkında 
ve, 

Kastamonu Milletvekili Kalsan Tosyalı'nın, 
köy imam kadroları hakkındaki gündem dışı 
demeçlerine Basjbakan Vekili Millî Savunma 
Bakam Ferid Melen cevap vetfdi. 

îsltanbul Milletvekili Nuri Eroğan, Anayasa 
konusunda, 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner, Zon
guldak Ereğli Kömür İşletmesi ve teknik ele
manların şikâyetleri hakkında ve, 

Kütahya Milletvekili Ali Erbek, Bakanla
rın seyahatleri baklanda gündem dışı demeçte 
bulundular. 

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığının kaldı-
mlmasiyle bu Bakanlık teşkilâtı arasında Tica
ret Bakanlığına intikal eden Teşvik ve Uygu
lama Dairesi Geneli Müdürlüğünün (Yabancı 
Sermaye ve îhracaat Şubesi ile Yatırım Kotası 
ve Âcil Kota şubeleri) adı geçen Bakanlıkta 
kafiimak üzere, (Proje Değerlendirme, Yatırım 
indirimi ve Gümrük) şubelerinin, görev ve yet
kileriyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığına bağlanması, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğuna dair, 

Vâki davet üzerine, Fransa'yı resmen ziya
ret edecek olan Başbakan Prof. Dr. Nihat 
Erim'in dönüşüne kadar; Başbakanca, Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'in vekillik etme
sinin, uygun görüldüğü hakkında ve 

Başbakan Prof. Dr. Nihat Erim'in, vâki da
vet üzerine, Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret 
sırasında kendilerine refakat edecek olan Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken'in dönüğüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına Adalet Bakanı Prof. 
Suat Bilge'nin vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere-
Iıeri Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri kuruluş 
kanunu tasarı ile, 

Türkiye Çimento Sanayii Anonim Ortaklı^ 
ğı kuruluş kanun tasarısının, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri kuruluş kanun tasanîL'arını görüş
mek üzeıre kurulmuş bulunan 39 No. lu Geçici 
Komisyona havale edilmesine ıdair Maliye Ko
misyonu Başkanlığı (tezkeresi kabul olundu. 

Afyon KaraMaar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, çriıftıçi mallarının korunması hakkımdaki 
kanun tekliflerinin içtüzüğünün 36 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurul gündemine lajınanasana 
'dair önergesi kabul olundu. 
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İçel Müeitvekiıli Celâl Kargılı'nan, 648 sayı
lı iSJyasi Partiler Kanununun 31 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tek-
Jâfümja, içjtiüzüğün 36 ncı maddesi gereğince «Ge
nel Kurul gümideanjine alınmasına d!air önıergeisd 
reddedildi. 

Hukuk usulünle ıdaıiır sözleşmeyi katılmamı
zın uygun bulunması hakkında kanun tasarısı 
ve 

Türkiye Cumhuriyeti HükümeıiJi iüe Roman
ya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ianasıınida 
imzalanmış Munan hukukî ve ceızai işlerde 
adlî yandum sbzlsjmeısiınin onaylanmasının uy
gun buılumduğuna dair kanun tasarısının görü
şülmesi, aüıgıffi Balkan veya ye'bkıM 'Genel Ku
ralda hasır Munmaldığınıdan ertelendi. 

I>3vleiii Üretme 'pfltlikleri Gemlel Müdürlüğü, 
İstanbul tftıiversiifeesi 1971 yılı Bütçe Kanu

nuna îhağilüL'CSitvelilerde değişiklik yapılmasa hak
kımda kanun 'tasarısı, 

Hatöeliitepe ••ötoâ.verai'ieıai 1971 yılı Büt^e Ka
nununa bağla (B) işaretlıi cetvelde değişiklik 
yapılması (hakkımda kanun tasarısı ve 

Ege ünaveröitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 

teağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda 
kanun tasarlısının görüşülmesi, ilgiM komisyon 
yetkilileri Genel Kurulda hazır butamadikla-
ranrLan ertelendi 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaız AlpariVm ve 6 
larkadaşımn, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesine dair kanun 
teklifinin komisyonca geri alınmış bulunan mad-
deleni henüz Başkanlığa verilmemiş oüluğun-
dan 'görüşülmesi ertsılendi. ^ 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'nı, çırak, 
kalfa ve ustalık kanun (teklifi üzerindeki görüş
meler tamamlanarak, teklifin kabul edildiği 
Ibildiirilldi1. 

24 . 1 . 1972 Pazartesi günü yapılacak olan 
T. B. M. M. iBirleşıük (toplantısından sonara top-
lanılmak üzere saat 19,11 'de BMsşiımie son ve
rildi. 

Bankan 
Ba^kanıvekil 
Vahit Bozath 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipınar 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

SORULAR 

Yazılı sorular 
i . — Yozgat Milletvekili Ismelt Kapısız'ın, 

donyağı ithalinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları
na idair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve 
Maliye Bakanlığına gcnıderHmiiştir. (7/829) 

2 . — Maıraş Milletvekilli ibrahim öztürk'ün, 
Maraş Sümerbıank Teks'bil Fabrikasının tevsi-
ftnin düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı so
ru önergesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/830) 

3. — Maanaş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş - Ahar dağında kurulması düşünülen te
levizyon istasyonunun G'aziamtep'e naklinin ne
denlerine dair yazılı soru cnergıesi, Başbakanlı
ğa göndsrimişjtir. (7/831) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, iş-
Biiızliğin lönSeammesd ilcin ne gübd çalışmalar yapıl
dığınla 'dasr yazıla ®onı önergesi, Başbakanlığa 
gönderlmiiTltiır. (7/832) 

5. — İçel M^atvekil Celâl Kargalı'nın, Tür

kiye 1de eğitim reformunun gerçekleşmesine da
ir yazdı (soru önergesi, Milî Eğittim Bakanlığına 
gönderiltmiştâ*. (7/833) 

6. — İçel Milletvekilli Celâl Kar Şili'nin, tu
rizmde İsrafil yatırımlardan kaçınılması içon 
ne gaibi tedbirler düşünüldüğüne daûr yaızıüı so
ru önergesi, Turiızm ve Tanıtma Bakanlığına, 
gömderlmişitir. (7/834) 

7. — îçel MüHetvefcili Celâl Kargılımın, oku
ma - yasıma Ibilmâyen nüfusun sayısına dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/835) 

8. — içel Milletvekili Celâl Karalımın, Tür
kiye'de gelir dağılımının durumuna dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/836) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın gece
konduların önlenmesi için ne gibi tedbirler alın
dığına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
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ve îmar ve iskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/837) 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ver
gi kaybının önlenmesi için ne gibi tedbirler alın
dığına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/838) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Do
ğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kalkındırıl
ması için, turizmin bu bölgelere kaydırılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/839) 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Afyon Karahisar ilinde 
TCDD tarafından tesis edilen travers fabrika-
smdaki işçilere dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/840) 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğiu.'nun, Afyon Karahisar TCDD Tra
vers Fabrikasında çalışan işçilerin ve bu fabri
kanın satış durumuna dair yazılı soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/841) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
hastanelerde çalışan personelin durumuna dair 
yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/842) 

15. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, As
kerî hastanelerde çalışan personelin durumuna 
dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/843) 

16. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı 
personelinin durumuna dair yazılı soru önerge
si, Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/844) 

17. — istanbul Milletvekili ibrahim Abak'-
ın, İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet
meleri Genel Müdürlüğünün hizmet tarifelerine 
dair yazılı soru önergesi/Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/845) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Ta
rım sektörüne sermaye aktarılması ve işgücü
nün prodüktivitesinin yükseltilmesi için ne gibi 
tedbirler alınacağına dair vazıh soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/846) 

19. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
İşçi dövizlerinin sanayide kullanılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/847) 

20. — istanbul Milletvekili ilhami Sancar'-
m, İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri Genel Müdürlüğünün hizmet tarifelerine 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/848) 

21. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar kimlerin 
bakanlık görevinde bulunduklarına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/849) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hangi 
devletlerden ne miktar yardım alındığına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
mişti,'. (7/850) 

2 3 . — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ülke
mizi ziyaret eden Devlet Başkanları ile Dev
let Başkanlarımızın ve Başbakanlarımızın dış 
ülkelere kaç defa gittiklerine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/851) 

24. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânmdan bugüne kadar dış tica
ret ilişkilerimizin hangi devletlerle olduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir.' (7/852) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ülke
mizde üs ve tesis kuran devletlere dair yazı
lı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/853) 

26. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hangi 
devletlerle anlaşma yapıldığına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/854) 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
iller belediyeler ve köyler itibariyle kahve
hane adedine dair yazılı soru önergesi, içiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/855) 

28. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Üretim ve tüketim kooperatifleri kurulması için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/856) 

29. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya
bancı teknik eleman ithaline son vermek için 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/857) 
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30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Turizm polisi» teşkilâtı kurulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/858) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarsus'ta bir Sosyal Sigorta Hastanesinin kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/859) 

Tasarı 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki Kanunu tasarısı. (1/596) 
(Anayasa, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

III - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Afyon Milletvekili Hamdı Hamamcıoğ-
lu'nun, 1318 sayılı Emlâk Alım Yergisi Kanunu
na bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin Geçici Komisyona havalesine dair Maliye 
Komisyonu Başkanlığının tezkeresi. (2/473, 
3/733) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu Başkanlığı
nın iki tezkeresi var, onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Kom%yomumum havale buyurulan Afyon 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar verilen, 
infaz edilen ve affedilen idam cezalarına dair 
yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmişti!'. (7/860) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar yabancı 
sermaye girdisi ve yurt dışına kâr transferine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/861) 

Teklif 
2. — Bursa Milletvekilleri Sadrettin Çanga 

ve Nail Atlı'nın, 394 sayılı Hafta Tatili hakkın
daki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/614) (Çalışma Ko
misyonuna) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Milletvekili ıHamîdd Hamamcıoğlu'nuaı 1318 sa
yılı Emlâk Ahım Vergisi Kanununa bâzı fıkra
lar eklenmesi hakkındaM kamun teklifinin, 
vergi kanunlarım görüşmek üzsre kurulmuş 
bulunan 59 No. lu Geçici Komâisyonıa havale 
©dilmesine (Komisyonumuzca karar verüdi. 

Genel Kurulun tasrvıipleriinıe arz eıdilmsk üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muğla 

Ahmet Bıılianlı 

II - GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 19,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Âdil Turan (Uşak), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Birleşi
mini açıyorum. 

Millet Meclisi üyesi olan arkadaşlarım salonu 

lütfen terk etmesinler; çok kısa bir süre içinde 
intacedeceğimiz bir iki muamele var, rica ediyo
rum. 
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BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum, Kdbul edenler... Kabul 'eltmLiyenler... 
Kabul edilmiştir. Oeıçici 'Komisyona havale &51<~ 
leeektir. 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
6 arkadaşının, 1318 sayılı Emlâk Alım Vergisi 
Kanununa 2 fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tekliflerinin Geçici Komisyona havale edilmesine 
dair Maliye Komisyonu Başkanlığının tezkeresi. 
(2/486), 3/732) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kc'misyonuımuza havaile buyurulan Kayseri 

Milleîrvükili Enver Turgut ve 6 'arkadaşının, 
1318 sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanununa 2 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinim,, 
vergi kanunlarını gtöriişmıek üzere kurulmuş 
ıbülunan 59 No. lu 'Geçici Komisyona havale 
edilmıe&ine Komisyonumuzca karar veriMi. 

Geneli Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maıütye Koniilsyonu Başkanı 
Muğla 

Ahmet iBulıdanh 

BAŞKAN — 'Önergeyi Yüce Meolilsün oyuna 
sunuyorum, iKaıbul ©denler... Kabul lötımiyenler... 
Kabu ledilmiştir. 

3. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'-
nun, Ankara'da çekilen kömür sıkıntısına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — iSaym özdenoğlu; Ankara'nın, 
şiddetli soğuklarda karşıHaşımış olduğu kömür 
sıkıntısı ille ilgili olarak, diki dakika gibi çok kı-
®a bir zaman için size gündem ıdışı söz veriyo
rum, buyurunuz. 

Muhteremi arkadaşlarım, ibunu takihen Bir
leşime san vereceğim; lûtfunuzu ve sabrınızı 
rica 'ediyorum, 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milleitvelkîlleri; 

Eğer Ankara halkı, ıson günlerde oiddî su
rette kömür yokluğu ile (karşıkarşıya kalmış ol
masaydı, huzurunuzu işgal ©tmiyecektilm. 

Bsğarli arkadaşlarım; ıson günler içerisinde 
Devlete parasını yatarmış olan Ankaralılar kö
mürlerini lallamamaktadırlar ve şiddetli bir kö

mür sıkması ile karşıkarşıya bulunuyorlar. 
Diğer 'taraftan, kaloriferli olan apartman-

lar da gerekli linyit teımin edeımsdllkleıri" için, 
kaloriferler yanmamakta ve vaıtıanda? sıkıntı 
içimde kalmaktadır. Bu durumda, ıSayın Hükü-
msıtin dikkatini çekmeyi görev biliyorum. 

Teklfim şudur : 

Önoe, Aaıtoıata, 'günlük ihtivası olan 3 bin 
ton kömür, Türkiye Köımür işletmeleri 'tarafın
dan temin ediılamiyor. Bayram arefeioûnde ve 
bryraım 'tatilinde eğer tedbir alınır ve Tunçfci-
lak bölgesindeki havzada gerek vasıfsız linyit, 
gerek (lave) yıkanmış linyit için ek vardiya 
çalışmaüi yapılırsa, o takdirde Ankara'nın ihti
yacını ıbu ısürö içerisinde karşılamak mümkün 
olabilir, öyle ioe Hükümetten ricam, şudur: Bay
ram statünden de faydalanmak sürahiyle Tunç-
bilefc bölgesinde linyit üretimi 'artırılmalıdır. 

Bunun duanda, Ankara 1da 'T. K. i nlm elim
de bugün 24 O00 ıton (kek kömürü mevcuttur. 
Bu 24 000 ton komünün, Anfeaıraflı yoksul va
tandaşa tahisl'ü şarttır. Bu stok vilâyet 'cimrine 
de verilebilir. Vilâyettin de elûmde bugün 6 000 
ton kadar kok {kömürü vardır. Bu 24 000 ton
luk stok da vilâyet eimrine verilmek suretiyle 
bunun halka intikali sağlanabilir. Böylece, An
kara'nın bugün kömür alaımıyan ve bilhassa 
yoksul halkını 'tatmin 'etmiş ve ihtiyacını karşı
lamış oluruz. 

Üçüncü ricanı şudur : 

Saym milletvekilleri; Hükümet gerek Sü-
merfbank mamullerinde, gerek demirde bir fiyat 
indirimi düşünmüş ve bunu uygulamaya başla
mıştır. Bu durumu olumlu karşılıyoruz, Ama, 
yoksul vatandaşın 'satmalına gücünü çoktan 
aşmış bulunan kömür fiyatlarında, acaba bir 
fiyat inidliriimi düşünülmiekte midir? Bugün kok 
(kömürünün tonu 580 liradır; vatandaşa 650 li
raya mal olmaktadır. Linyitin tonu ise 250 lira
dır, vatandaş bunu 300 küsur liraya mal etmek
tedir. Kömür fiyatları halka «ok ağır gelmekte
dir. öyle ise, fakir halkın satmalına gücünü dik
kate almak suretiyle kömür fiyatlarında da 
mutlaka bir indirim yapılması garlttır ve zorun
ludur. Bu itibarla Hükümetin dikkatini bu nok
taya da çekmek istiyorum. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım; teşekkür 
ederim. (C. H. P. sıralarında^ alkışlar) 
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4. — Sanayi ve Teknoloji Bakam Mesut 
Erez'in, bir evvelki birleşimde Kütahya Millet
vekili Ali Erbek'in gündem dışı konuşmasına ce
vabı 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Kütahya) — Sayın Balkan, bun
dan evvelki bir birleşimde gündem dışı yapılan 
bir konuşmaya cevap vermek için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Daha önce yapılan gündem dışı 
bir konuşmaya, bu birleşim cevap vermek için 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı sös istiyor, 
buyurunuz efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Kütahya) — Sayın Balkan, muh
terem arkadaşlar; 

Bundan birkaç gün önce Sayın Köy İşleri 
Bakanı ve Sayın İmar ve İskân Bakanı ile Kü
tahya'ya yaptığımız bir seyahat dolayısıyle, bir 
Kütahya Milletvekili arkadaşımız burada, bu 
seyahatin partizanca yapıldığını ve bu suretle 
kendilerinin üzüldüğünü, ifade ©tarih ve «Bu se
yahati ve sakim zihniyeti tel'in ediyorum.» diye 
beyanda bulunmuştur. Bu beyanatını zâbıtlar-
idan okuduğum zaman, ben de çek müteessir ol
dum. 

ArkadaşTonız dsseydi ki, «Bunda bir organi
zasyon hatası olmuştur.» ben de bunu memnu-
niyetlle kabul edecetkltim, Burada huzurunuzda 
diyorum M; bu seyahatin tertibinde bir organi
zasyon hatası olmuştur. Ben bunun farkına var
dığım zaman, vakit çok geçmiş bulunuyordu. 
Bu hatadan dolayı arkadaşımdan özür dilyo-
rum. 

Ancak; böyle küçük organizasyon kusurla-
riyle ilgili olarak, «tel'in ediyorum, sakim zih-
niyettır» gibi gayet ağır kelimeler kullanıldık
tan sonra, daha ağır hataların vukuu karşısın
da bu arkadaşımız, acaba hangi kelimeleri kul-
lnadktır? Bunu da huzurunuzda merak ettiğimi 

beyan ediyorum. (A. P. sıralarından, alkışlar) 
ALİ ERBEK (Kütahya) — Sayın Başkan, 

müsaade ©der misiniz? 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalara tek

rar mukaveleli cevap yoktur efendim. 
ALÎ ERBEK (Kütahya) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan özür dilediler, ben de kendilerin
den özür dilerim, O anda çok hassas bulunmuş
tum. 

BAŞKAN — Evet efendim, o anda çok has-
isas bulunuyordunuz, şimdi karşılıklı özür dile
diniz, bu mesele de burada dostluk esası içinde 
kapanmıştır. Çok güzel, teşekkür ederim. 

5. — Millet Meclisi Genel Kurul çalışmaları
na 26 Ocak 1972 Çarşamba günü sabahından 
31 Ocak 1972 Pazartesi günü saat 15,00 e kadar 
ara verilmesine dair Grup başkanvekillerinin 
önergesi 

BAŞKAN — Grup başkanvekillerinin müş-
ttereken vertdiıkleri bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kurban Bayramı münasebetiyle; Millet Meclisi 

Genel Kurul çalışmalarına 26 Ocak 1972 Çar
şamba günü sabahından başlamak üzere 31 Ocak 
1972 Pazartesi günü saat 15,00 e kadar ara ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Millet Meclisi A. P. 
Grupu Ba^kanvekili 

Orhan Dengiz 

Millet Meclisi C. H. P. 
Grupu Başkanvekili 

Kemal Demir 

Millet Meclisi D. P. Millet MecTisi M. G, P. 
Grupu ^a^anveikili Y. Grupu Başkanvekili 

Hilmi. Türkmen Vefa Tanır 

BAŞKAN — Ara verme önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenlier... Kabul edilmiştir. 

Vakit çok gecikmiş olduğu cihetle, 31 Ocak 
1972 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,19 

)Vfi<(l 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

32 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 1 . 1972 Pazartesi 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNCl DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekilli Yıiknaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko-
mfisyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge-
-çioi Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
'iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
.27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram-
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ye İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi : 1/584; Cumhuriyet Senatosu : 1/43) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 457; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 34) 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/576; Cumhuriyet 
Senatosu 1/46) (Millet Meclisi S. Sayısı : 458; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 37) 

X 5.—Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/574; 
Cumhuriyet Senatosu 1/45) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 459; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
36) 

X 6. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/579); Cumhuriyet Sena
tosu 1/48) (Millet Meclisi S. Sayısı : 460; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 39) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Bininci dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 3. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi :_18 . 9 . 1971) 

X 4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Teke], Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihî : 18 . 9 . 1971) 

X 5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Eifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
nıisyonların'dan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

6. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yülksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 

2 Temmuz 1951 tarifti ve 51805 «ayılı Kanunua-
2 nci imaddestiınflin Ibârdonici fıkrası «K» (bendliaıldie 
değ%Mik yapılması naMkundia (kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turalara ve Tanıtma ve Millî Eğltira 
komisyonları raporları. (1/365) (S. IS&yısı : 4âfl 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci idağılttmıa tarühi : 
23.8.1TO, ffiktai dağıftmıa tarihi : 29.11.İİ971) 

7. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkaldaşımın, 4926 sayılı Kamuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenımesi ve Atatürk 
Üıniversitesinide kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırana ve Yayım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi hakkında kamun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/54) (S. Sayısı : 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 
(Dağıtıma tarihi : 8 . 4 . 1970 ; 23 . 12 . 1970;. 
1 9 . 8 . 1971 : 9 . 12 . 1971) 

8. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tatrilh 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştârilmesi hakkında kanun 
tasıarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtana 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

9. — Nevşehir Milletvekili Esat Kırat l ı -
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adıalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

10. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri. 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

11. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma* ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma* 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 



X 12. — Hukuk usulüne dair sözleşmeye ka
tılmamızın uygum 'bulunması ihaikikın'da kanun 
tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/340) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tari
hi : 30 . 12 . 1971). 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara

sında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işler
de adlî yardım stözleşmıesinin 'onaylanmasının 
uygun «bulunduğuna dair kamun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/345) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi • 
3 . 1 . 1972) 




