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Vâkı davet üzenine, 18-24 Mart 1972 ta- I 
rihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerini j 
resmen ziyaret edecek olan Başbakan Prof. Dr. \ 
Nihat Erim'e, dönüşüne kadar, Millî Savunma | 
Bakanı Ferid Melen 'in vekillik etmesinin, | 

ı 
Başbakan Prof. Dr. Nihat Erim'in, vâki da- ! 

vet üzerine", Amerika Birleşik Devletlerine ya
pacağı resmî ziyarette kendilerine refaket ede- \ 
cek olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, j 
dönüşüne kadar; Adalet Bakanı Prof. Suat Bil
ge'nin vekilik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bilgiye 
sunuldu. 

Sayfa 
runlarını tespit etmek ve bu sorunlara 
çözüm yollan bulmak amacıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/81) " 392:402 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 402 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 402 

1. — izmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, izmir Ticaret gazetesinde yayınlanan 
«Mesuliyeti kim yüklenecek» başlıklı 
makaleye dair Başbakan ve Ticaret ba
kanlarından sözlü sorusu (6/37) 402 

2. — içel Milletvekili Çetin Yılmas'-
ın, içel'in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 403 

3. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğ-
lu'nun, Hastaş iştiraklerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/74) 403 

4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamaya
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I Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tez-
! keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve-
! rilmesd, kabul edildi. 
! 
| Grup başkanvekillerinin, Genel Kurul çalış-
I malarının Perşembe günleri de dâhil, haftada 
' dört gün saat 15,00-19,30 arasında yapılması

na ve çalışmaların buna göre yeniden düzenlen-
I meşine dair önergeleri kabul olundu. 
i 

! Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 2 ar
kadaşının, «6831 sayılı Orman Kanununa geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun teklifi» 
nin; 6831 sayılı Orman Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
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madde eklenmesine dair kanun tasarısını gö
rüşmek üzere, Genel Kurulun 3.3.1972 tarihli 
55 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair Orman 
Komisyonu Başkanlığının önergesi kabul edil
di. 

Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Ka
nunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının 
ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 ve 8 nci madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madcle 

i ile bir geçici madde eklenmesi halikında kanun 
tasarısı öncelikle görüşülerek kabul olundu. 

29 Mart 1972 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,35'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip. 
Başkanvckili Tunceli 

Kanal Ziya Ö.ztüık Hüseyin Ycnipınar 
Kâtip 

Kayseri 
Sedict Donan, 

SORU I AR 

A) Sözlü soru 
1. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı Ha-

tipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daireleri
nin bazı memuriyetlerine iş riski ve iş güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair sözlü soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/224) 

B) Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-

m, Nazilli'ye bağlı Bekirler köyüne bir ilkokul 
binasının ne zaman yaptırılacağına dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1013) 

2. — Uşak Millletvekili Âdil Turan'm, haş
haş ekiminin durumuna dair yazılı soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1014) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk 
öğrencilerinin yurt dışında öğrenim yapma 
arzularını ortadan kaldıracak ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1015) 

4. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'-
in, Biga Barajının durumuna dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1016) 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Hin
distan - Pakistan anlaşmazlığı ile ilgili beyanat
larınıza dair soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/1017) 

6. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
1960 - 1971 yılları arasında Coca - Cola, Pepsi -
Cola ve Tuborg firmalarına hangi şartlarla mü
saade verildiğine dair yazılı soru önergesi, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1019) 

7. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Timotky Davey adlı bir genç için ingiliz ba
sın, radyo ve televizyonu tarafından yapılan 
yayma dair yasılı soru önergesi, Başbakanlığa 
ve Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1020) 

8. — Balıkesir Milletvekili Mevlât Yılmaz'-
m, haşhaş ekimini yasaklayan Türk - Amerikan 
anlaşmasına dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1021) 

9. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'-
m, Darende - Ayvalı karayolunun yapımına 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1022) 

10. — Konya Milletvekili Baha Müderris-
oğlu'nun, Çumra ilçesinin Karamankırı, içeri-
çumra, Akviran nahiyetindeki Kur'an kurs
ları evraklarına toplum polisi tarafından el 
konulduğu iddiasına dair yazılı soru önergesi, 
Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1023) 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Millî Türk Musikisi Konservatuvarı kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zık soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1024) 

12. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, 12 Mart 1971 tarihinden önceki Hükü
met zamanında, idarecilerin Hükümete karşı 
direnişe geçmeleri iddiasına dair yazılı soru 
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1025) 

13. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, or
dudan uzaklaştırılan 68 subaya dair yazılı so
su önergesi, Başbakanlığa ve Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1026) 
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14. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak EK.İ. Müessesesi Mensup
ları Yapı Kooperatifinin konut yapımında çıka
rılan güçlüklere dair yazılı soru önergesi, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1027) 

15. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, 506 sayılı Sosyal ISigortalar Ka

nunu kapsamına giren işyerlerinin teftiş siste
mine dair yazılı soru önergesi, Çalışma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1028) 

16. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, Başbakanın Associed Press muhabirine 
verdiği iddia olunan demece dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1029) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ankara Üniversitesi 1970 bütçs yılı Ke-

sinhesap kanunu tasarısı. (1/639) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

2. — Hacettepe Üniversitesi 1970 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/640) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (1/641) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1970 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/642) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

Teklifler 
5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is

tanbul metro inşasının ve işletilmesinin finans
manı hakkında kanun teklifi (2/648) (Maliye, 
içişleri ve Plan komisyonlarına) 

6. — istanbul Milletvekili ilhamı Sancar'm, 
İstanbul'da metro inşasının ve işletilmesinin fi
nansmanı hakkında kanun teklifi. (2/649) (Ma
liye, İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

7. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile 
Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 5680 sa
yılı Basın Kanununun bazı maddelerinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/650) 
(içişleri ve Adalet komisyonlarına) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik 
Reformu kanun teklifi. (2/651) (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan Komisyonuna) 

»•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, grüşme-

lere başlıyoruz. 

382 — 
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IV — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Çalışma Bakanı Ali Rıza Vzuner'in, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtiyle ilişkiler konu
sunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tiyle ilişkilerimiz konusunda Çalışma Bakanı Sa
yın Ali Rıza Uzuner gündem dışı söz talebinde bu
lunmuşlardır. Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim, 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri ; 

Çalışma Bakanlığının, üyesi bulunduğumuz 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtiyle olan bazı iliş- i 
kileri hakkında Yüksek Meclise bilgi arz etme
yi ve belirteceğim hususların tutanaklara inti
kalini gerekli gördüm. Kısaca bu bilgileri ver
meme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Bu arada, maruzatımın Çalışma Bakanlığı
nın bütçesinin Millet Meclisinde müzakere edil
diği 24 Şubat 1972 Perşembe günkü 48 nci Bir
leşiminde Yüce Mecliste yaptığım konuşmayla 
rabıtalı olduğunu bilhassa belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, 5175 sayılı Kanunla onaylan
mış bulunan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Statüsünün 19 ncu maddesinin 5 - b fıkrası 
gereğince Milletlerarası Çalışma konferansların
da kabul edilen Sözleşme ve tavsiyenamelerin 
Yüksek Meclislere arz edilmesi gerekmektedir. 

Bu maksatla adı geçen Teşkilâtın 1969 Hazi
ranında yapılan 53 ncü Çalışma Konferansıyle, 
1970 Haziran ve Ekim aylarında yapılan 54 ve 
55 nci Çalışma konferanslarında ve 1971 Hazi
ranında son defa toplanan 56 nci Çalışma Kon
feransında aşağıda arz edeceğim Sözleşme ve 
tavsiyenameler kabul olunmuştur. 

I - 53 ncü Çalışma Konferansında, tarımda 
iş teftişine dair 129 sayılı, sağlık yardımları ve 
hastalık ödeneklerine dair 130 sayılı sözleşme
lerle, tarımda iş teftişi hakkında 133 ve sağlık 
yardımları ve hastalık ödenekleri hakkında 134 
sayılı tavsiyenameler kabul edilmiştir. 

Bakanlığımızca daha önce hazırlanmış bulu
nan Tarım iş Kanunu tasarısı 1971 yılı icra prog
ramının 278 nci maddesindeki hükme istinaden 
yeniden ele alınarak geliştirilmiş, bakanlıkların 
görüşleri için sevk edilecek duruma getirilmiş
tir. Bu tasarı, tarımda iş teftişinin sağlanmasını | 

— 383 
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hedef tutan 129 sayılı Sözleşmeyi esas itibariyle 
karşılayabilecek durumdadır. Nitekim, ülkemiz 
gelenekleri, iklim ve coğrafî şartlariyle millet
lerarası normlar nazara alınmak suretiyle uzun 
ve titiz çalışmalar sonucunda meydana getiril
miş olan bu tasarının 62 nci maddesiyle, tarımda 
iş teftişi ve denetimine de yer verilmiştir. Bu iti
barla, tasarının kanuniyet kesbetmesinden ve 
üzerinden yeterli bir uygulama ve tecrübe dev
resi geçmesinden sonra, Sözleşmenin onaylama 
durumunun mevcut koşullara göre ileride yeni
den gözden geçirilmesi imkân dahiline girmiş 
olacaktır. Bu sebeple, Sözleşmenin bugün için 
onaylanması mevcut mevzuat muvacehesinde 
mümkün görülmemektedir. 

53 ncü Çalışma Konferansında kabul edilmiş 
olan diğer bir belge de sağlık yardımları ve has
talık ödeneklerine dair 130 sayılı Sözleşmedir. 

508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanuniyle, bu 
kanunu değiştiren 1186 sayılı Kanun hükümleri 
söz konusu 130 sayılı Sözleşmenin Öngördüğü 
normları karşılamaktadır. Ancak, Sözleşme ta
rım sektöründe çalışanları da kapsamı içine al
makta, 3 ncü maddesiyle de onaylama belgesine 
eklenecek bir beyanla bu sektörün istisna edil
mesine imkân vermektedir. 

Ülkemizde tarım işçileri Sosyal Sigortalar 
Kanununa tabi tutulmamış oldukları gibi, bun
ların iş şartlarını düzenleyen Tarım İş Kanunu 
da henüz çıkarılmış değildir, Yüksek Mecliste
dir. Bununla birlikte, Sözleşmenin istisna hük
münden faydalanılmak suretiyle şimdiden onay
lanması mümkün ve uygun görülmüş, hazırla
nan tasarı son gelişmeler de gözönünde tutularak 
yeniden Yüksek Meclislerce ele alınacaktır. Ta
sarı kısa bir süre içinde mütalaaları için Bakan
lıklara sunulmuştu. İleride çıkarılacak kanun
larla ve koşulların elverişliliği nispetinde tarım 
sektörü için konulacak bu istisnadan da sarfına
zar edilerek Sözleşme hükümlerinin tarım işçi
lerini kapsaması mümkün kılınmış olacaktır. 

II - Milletlerarası Çalışına Teşkilâtı 1970 yı
lında iki Çalışma Konferansı tertiplemiştir. Bun
lar 1970 Haziran ayında yapılan Çalışma Konfe
ransıyle 1970 Ekim ayında yapılan 55 nci Ça
lışma Konferansıdır. (Deniz - iş Konferansı) 
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A) 54 ncü Çalışma Konferansında : 
— Özellikle gelişmekte olan ülkelerde asgarî 

ücretlerin tespitine müteallik 131 sayılı Sözleş
meyle, 

— Yıllık ücretli izinlerle ilgili 132 sayılı Söz
leşme, 

— özellikle gelişmekte olan ülkelerde asgarî 
ücretlerin tespitine müteallik 135 sayılı Tavsiye-
nameyle, 

— Kalkınmada gençleri hedef tutan istihdam 
ve eğitim özel programlariyle ilgili 136 sayılı 
Tavsiyename, kabul edilmiştir. 

B) 1970 Ekim ayında yapılan Milletlerara
sı Çalışma Konferansında ise (Deniz - iş Konfe-
ran.ji) 

— Gemilerde ekipajm iskânına müteallik 133 
sayılı Sözleşmeyle, 

— Gemi adamlariyle ilgili işkasalarınm ön
lenmesine dair 134 sayılı Sözleşme ve 

— Gemi adamlarının meslekî eğitimiyle ilgili 
137 sayılı Tavsiyenameyle, 

— Limanlarda ve denizde gemi adamlarının 
refahının sağlanmasına ait 138 sayılı Tavsiyena
me, 

— Gemilerde teknik gelişmenin tevlidettiği 
istihdam sorunları hakkında 139 sayılı Tavsiye
name, 

— Gemilerde ekipaja ait yerlerin klimatizas-
yonuyla ilgili 140 sayılı Tavsiyename, ve 

— Gemilerde ekipaja mahsus yerlerde ve iş 
postalarında zararlı gürültülere karşı mücadele 
edilmesine dair 141 sayılı Tavsiyename, 

— Gemi adamlariyle ilgili işkazalarınm ön
lenmesi hakkında 142 sayılı Tavsiyename, 

Kabul olunmuştur. 
Bilindiği üzere, Çalışma Konferanslarında 

kabul edilen sözleşmeler her üye ülkece, mevzu
at ve tatbikatı müsaade ettiği takdirde, onay
lanması gerekli olan belgelerdir. Tavsiyename-
ler ise, üye ülkelerin millî mevzuatlarının geliş
mesine yardım eden, üye ülkelerin mevzuat 
tedvinine rehber niteliğinde olan ve onaylanma 
zorunluğu bulunmayan belgelerdir. 

Bu duruma göre, gerek 54 ncü, gerekse 55 
inci Çalışma Kofenranslarında kabul edilmiş bu
lunan söz konusu sözleşmelerin onaylanma du-
rumlariyle ilgili mütalaamız ve yapılan işlemle
ri arz ediyorum : 
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1. Asgarî ücretlerin tespitine dair 131 sayılı 
Sözleşme, işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçları göz-
önünde bulundurulmak suretiyle, ülkemin eko
nomik ve sosyal şartlarına göre asgarî ücretle
rin tespitini mümkün kılacak bir sistemin ihdası, 
asgarî ücret mekanizmasında işçi ve işveren eşit 
şekilde temsil edilmeleri ve bir kontrol mekaniz
masının mevcudiyeti gibi hususları öngörmekte
dir. 

1475 savllı is Kanununun 33 ncü maddesi 
Sözleşmedeki bu temel prensipleri karşılayabile
cek niteliktedir. Aynı temel prensipleri ihtiva 
eden, tarımda asgarî ücret tesbiti usulleri hak
kında 99 sayılı Sözleşme, 1168 sayılı Kanunla 
ülkemiz tarafından onaylanmış, sanayide asgarî 
ücret tespiti usulleri ihdası hakkında 26 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı da usulü dairesinde Ba
kanlığımızca hazırlanarak Dışişleri Bakanlığına 
intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Çalışma Konferansının 54 ncü Toplantısında 
bu defa kabul edilen bahsi geçen 131 sayılı Söz
leşme, sektör farkı gözetmeksizin 26 ve 99 sayılı 
Sözleşmelerdeki esasları ihtiva etmekte ve genel 
bir mahiyet taşımaktadır. Bu bakımdan yürür
lükteki mevzuatımızla çelişmektedir. Ancak, 
Konferansça daha önce kabul edilmiş bulunan 
26 sayılı Sözleşmenin onaylanmasından sonra 
131 sayılı Sözleşmenin ele alınması ve üzerinde 
çalışmalara girişilmesi daha isabetli bir hareket 
olacaktır. 

2. Yıllık ücretli izinlerle ilgili 132 sayılı 
Sözleşmede yer alan normlar millî mevzuatta ön
görülen normların üstündedir. Nitekim, Sözleş
mede bir yıllık hizmet süresi için ücretli iznin 
hiçbir surette üç haftadan daha az olamayacağı, 
izne hak kazanmak için tespit edilecek sürenin 
6 ayı geçemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Hal
buki, 1475 sayılı Kanun, yıllık ücretli izne hak 
kazanmak için en az bir yıl çalışmayı esas tut
makta ve asgarî izin süresini 12 gün olarak tes
pit etmektedir. 

Bu itibarla, ilk merhalede yürürlükteki mev
zuatımızla karşılanabilecek normları muhtevi ve 
Konferansça evvelce kabul edilmiş bulunan yıl
lık ücretli izinlerle ilgili 52 sayılı Sözleşmenin 
ele alınmasının, 132 sayılı bu defaki Sözleşme
nin de ileride gelişen mevzuatımız çerçevesi için
de gözönünde tutulmasının uygun olacağı dü-
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şünülmektedir. Esasen yıllık ücretli izinlerle 
ilgili 52 sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı, mütalâa
ları alınmak üzere, bakanlıklara gönderilmiştir. 

3. Gemilerde ekipajm iskânına mütaallik 
133 sayılı Sözleşmeyle, gemi adamlariyle ilgili 
işkazalarınm önlenmesi hakkında 134 sayılı Söz
leşme, Bakanlığımızın ilgili teknik servislerinde 
son gelişmelerin ışığında incelenmektedir. Ulaş
tırma Bakanlığiyle de işbirliği halinde varılacak 
sonuçlara göre bu sözleşmelerin onaylanmasının 
mümkün olup olamayacağı hakkında bir karara 
varılacaktır. 

III - 56 ncı son Çalışma Konferansında : 
— İşyerinde işçi temsilcilerinin himayesi ve 

kendilerine sağlanacak kolaylıklar hakkında 135 
sayılı Sözleşmeyle, 

— Benzenin tevlidettiği zehirlenme tehlikele
rine karşı korunma hakkında 136 sayıb Sözleş
me, 

— İşyerinde işçi temsilcilerinin himayesi ve 
kendilerine sağlanacak kolaylıklar hakkında 
143 sayılı Tavsiyenameyle, 

— Benzenin tevlidettiği zehirlenme tehlikele
rine karşı korunma hakkında 144 sayılı Tavsi-
yename 

Kabul edilmiştir. 
Sözü geçen 135 ve 136 sayılı sözleşmelerin ih

tiva ettiği normlar yürürlükteki mevzuatla kar
şılanabilecek niteliktedir. 

Bilindiği üzere, 274 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesi işyeri işçi temsilciliğini kaldırmış 
yerine sendika temsilciliğini ikame etmiştir. Sen
dika temsilcileri görevleriyle ilgili faaliyetleri 
dolayısiyle kanunun teminatı altındadır. Bu ba
kımdan, mevzuatımız Sözleşmeyle çelişmemekte
dir. Ancak, Sözleşme sektör farkı gözetmemek
tedir. Her ne kadar 272 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi tarım sektörüne de kabili tatbik ise de, 
tarımda işşartlarını düzenleyen Tarım ve Ornmn 
iş Kanununun çıkmasını beklemekte ve daha 
geniş bir uygulama alanı içinde konuyu ele al
makta yarar ve isabet görülmektedir. Esasen 
son hükümlere göre, Sözleşme iki üye ülkenin 
onaylamasından bir yıl sonra yürürlüğe girmiş 
olacaktır. 

— Benzenin tevlidettiği zehirlenme tehlikele
rine karşı korunmaya dair 136 sayılı Sözleşmede 
öngörülen tedbirlerin paralelinde, Ağır ve Tehli-
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keli işler Tüzüğünün 3 ve 36 ncı maddeleriyle, 
işçi Sağlığı, ve İş Güvenliği Tüzüğünün 3 ve 
70 nci maddeleri uygun hükümler ihtiva etmek
tedir. 

Ancak, ülkemizde üretilen ve kullanılan ben
zen ve benzenli mamullerin ambalajlanması ve 
etiketlenmelerine ilişkin yeterli standartlar ve 
mevzuatta kısıtlayıcı hükümler bulunmadığın
dan, bu tip malzemenin kullanılması sırasında 
kontrol ve denetimleri mümkün olamamaktadır. 
Bu sebeple işyerlerinde, sözü geçen Tüzüklerin 
öngördüğü hükümlerin yerine getirilmesinde 
zorluklar çıkmaktadır. 

Bu tip mamullerin üretimi ve kullanılmaları
na ilişkin işlemlerde iş mevzuatına uygun para
lelliğin sağlanması, ancak gerekli malzeme ve 
mamul standartlarının çıkarılmasına ve mecbu
rî hale getirilmesine bağlı görülmektedir. Esa
sen bu Sözleşme de henüz yürürlüğe girmiş de
ğildir. Sözleşmenin, belirtilen koşulların gerçek
leştirilmesinden sonra onaylanmasında bugün 
için zaruret vardır. 

Keyfiyeti, saygılarımla bilgilerinize suna
rım. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

2. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un, Or
du ilinde cereyan eden kaçırma olaylanyle ilgili 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplının, cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şensoy, Ordu ilin
de cereyan eden kaçırma olayları konusunda 
gündem dışı söz istemiştir. 

Başka arkadaşlarımızın da söz talepleri ol-. 
duğu için kısa olmasını rica ediyorum efendim. 
Buyurun. Beş dakikayı aşmamanızı rica edece
ğim. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Geçen Cumartesi günü Ordu'nun Ünya Ka-
zasmdaki radar üssünden Gordon Bunner, 
Charles Turner ve John Law adlı üç ingiliz, 
anarşistler tarafından Ünye'deki lojmanların
dan kaçırılmışlardır. 

Şu anda, beynelmilel komünist teşkilâtının 
bir süreden beri Türkiye'de de tatbikata koy
duğu, medeniyet ve insanlık dışı hareketlerin 
bir bölümünü teşkil eden bu vahşiyane tecavü
zün her Türk vatandaşının kalbinde açtığı de
rin yaranın ıstırabı içindeyim. 
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Karadeniz'in cefakeş insanları bugün, bağ
rına saplanan hançerlerin alçak sahiplerini bu
lup çıkarmak için güvenlik kuvvetleriyle elele 
vererek, gece gündüz, uyumadan uğraşıyor, 
çırpmıyor. Baharla birlikte gelen bu millî mu
sibet, eminim ki, Ünyelilerin, tüm Orduluların 
sinesindeki iman kalesine çarparak parçalana
caktır. Hür nizamın, demokratik Cumhuriyetin 
bütünlüğünün, millî bekamızın amansız düş
manları iyi bilsinler ki, öbür dünyaya, kendile
rine manevî mezar olan bu mukaddes toprakla
rın sahiplerinin ebedî lanetinden başka bir şey 
götürmeyeceklerdir. 

«Elimden, dua etmekten başka bir şey gel
miyor» diye inleyen ingiliz ana'ya, Türk Parla
mentosundan haykırmak istiyorum ; 

Türk Devleti güçlüdür. Türk Milleti, iman
lıdır. Bir zamanlar ufuklarında güneş batmayan 
ülkelerin sahibi Türk'ün şanlı Ordusu, çilekeş 
polisi şakileri mutlaka yakalayacak, onların 
meşum yuvalarını dağıtacaktır. Müsterih ol. 

Sayın milletvekilleri; bugün, her zamankin
den daha fazla uyanık olmaya mecburuz. Her 
türlü politik ihtirasların, vatana, millete hiçbir 
şey getirmeyecek ve fakat vatan ve milletten 
çok şey götürecek hareketlerin dışında olmalı
yız. Saflarımızı sıklastırmayılız. Herkesin bil
diği veya bilmesi lâzımgelen bu hususları tek
rar etmemi, hissiyatıma bağışlayınız. 

Sayın milletvekilleri, bu hadiseyi, Ordulular, 
Ünyeliler adına şiddet ve nefretle protesto edi
yor, Hükümetin, güvenlik kuvvetlerinin, birta
kım müessese ve kuruluşların, Ordulu hemşeh
rilerimin gösterdikleri alâka ve gayrete teşek
kürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunarım 
efendim. (Alkışlar.) 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Saym Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Vukua gelen müessif hadise sebebiyle, Ordu 
Milletvekili Sa3^n Kemal Şensoy, aşağı yukarı 
Hükümetimizin düşündüklerini burada ifade et
tiler. O bakımdan ben, sadece şunu ilâve etmek
le yetineceğim; Devletin gücü, memleketimizi, 
Cumhuriyet ve Anayasa düzeninin dışına çıkar
mak isteyenlerle mücadeleye yeterlidir. Hiç 

kimsenin şüphesi olmasın İd, bu hadisede de 
Devlet güçleri, bu gibi düşüncalerin ve bu dü
şünce yolunda eylemde bulunanların üstesinden 
gelecektir. Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

3. — Balıkesir Milletvekili S. Zeki Altunbas'-
m, Bandırma Devlet Hastanesi konusunda yap
tığı gündem dışı konuşması ve Bayındırlık Ba
kanı Mukadder Öztekin'in cevabı. 

BAŞKAN — Saym Altunbaş, Bandırma Dev
let Hastanesi hakkında gündem dışı söz talebin-
niz var. Kısa olmasını sizden de rica ediyorum 
efendim. 

SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) — 
Saym Başkan, saym milletvekilleri; 

Uzun yıllardır Türkiye'mizde oynandığını 
sandığım bir dramın kısa bir sahnesini gözleri
nizin önüne sermek istiyorum. 

Konu, Bandırma Devlet Hastanesinin ek in
şaatında kamu zararını mucip bazı büyük ve 
önemli kusurları dile getirmek ve Bakanlığın 
acilen müdahalesini temin etme gayesini taşı
maktadır. Bu hususta, Bayındırlık Bakanlığı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından beş gün 
önce aldığım bilgilere göre, Müteahhit Rüştü 
Kanber, 4 289 284,00 lira keşif bedelini % 18,8 
oranında kırarak, yani 807 280 lira noksanıyle 
ve 22 . 11 . 1969 tarihinde ikmal edilmek üzere, 
31 . 7 . 1968 tarihinde ihaleyi kabul etmiş. Ya
ni kabulünden 16 ay sonra inşaatı ikmal etmek 
şartıyle. işin süresine, bilâhara verilen uzatma 
süresiyle bu 21 ay daha eklenmiş, 29. 8.1971'e 
uzatılmıştır. 'Süre uzatılmasının son gününe 6 
gün kala müteahhit, yetersizliğe düştüğünden 
bahisle mukavelenin feshini istemiş, Bakanlıkça 
mukavelenin feshi için bir ihtarname hazırlan
mış, fakat müteahhidin işe hız vereceğine dair 
vaki beyanı üzerine ihtarnamenin gönderilmesi 
tehir edilmiş. 

inşaatın kalitesiz yapıldığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından Bayındırlık Ba
kanlığına yazı yazılmış, Bayındırlık Bakanlığı, 
işin kontrolünü yapan Bursa ikinci Bölge Mü
dürlüğüne durumu intikal için görevi ile ilgili 
talimat verilmiş, inşaatı tamamlanan (B) blo-
kunun birçok eksik ve kusurları nedeniyle has
tane ilgililerince teslim alınmak istenmemesi 
üzerine durumu tetkik etmek üzere İkinci Böl
ge Müdürlüğünün 30 . 11 . 1971 tarihli olur
ları ile teşkil edilen heyetin mahallinde yapmış 
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olduğu inceleme neticesinde, «adı geçen blok 
inşaatında bazı eksik ve kusurlar tespit edilmiş 
ise de, bu eksik ve kusurların hastane hizmet
lerini aksatacak mahiyette olmadığından ikmal 
edilen blokun hastane ilgililerine teslimine ve 
tespit edilen eksik ve kusurların ise diğer blok
ların ikmaline kadar tamamlanmasının, adı ge
çen heyet tarafından uygun görüldüğü yapılan 
tetkikten anlaşılmıştır.» denilmektedir, «Halen 
işe cezalı devam edilmekte olup, 28 . 12 . 1971 
tarihinde tanzim edilen hak edişe göre ihale be
deli üzerinden müteahhide 3 271 115 lira öden
miş ve bu duruma göre taahhüdün yüzde 94'ü 
ikmal edilmiş bulunmaktadır.» denilmektedir. 

«iş, tamamen ikmal edilmemiş olduğundan 
her hangi bir kabul muamelesi yapılmamıştır ve 
bakiye ödenek olan 208 772 lira ise 1972 bütçe
sinden mahalline gönderilmiştir.» denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 23 gün önce Cumhuri
yet Halk Partisi Balıkesir parlamenterleriyle 
Bandırma Devlet Hastanesi ek inşaatını gezdik. 
Daha giriş kapısından ilk adımımızı atıp her bö
lümünü incelediğimizde; kapısından penceresi
ne, tabanından tavanına, duvar sıvasından du
var badanasına ve boyasına sıhhî tesisatına ka
dar her kademesinde, mühendis olmaya, teknis
yen olmaya lüzum göstermeyecek ölçüde, her 
gözün görebileceği eksiklikler ve kusurlar gör
dük. 

Çıplak gözle görülen kısımlarda bunlar oldu
ğuna göre, temelden çatıya kadar yapılan diğer 
inşaat bölümlerinin ne halde olduğu şüphesini 
taşımakta haklı olduğumu zannediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, buraya kadarki iza
hattan da anlaşılacağı üzere inşaatın zama
nında tamamlanamayışı kadar, eksik ve kalite
siz yapıldığı hususlarını tekrar takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Bu vesile, ile kamu yatırımlarının mütaah-
lıitler eliyle yapılması düşünülüyorsa, mütaah-
'hitlere verilecek belgeler iyice incelenmeli ve 
ibir düzen içerisine konulmalıdır. Devlet bu işi 
yaparken, yapacağı bütün kontrollarından kati 
kabul işlemlerine kadar uzanan zincirin halka
larını kamunun yararına olacak şekilde yürü
tülmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Bu ehemmiyetli konunun yulardır sürüp 
gelen aksaklıkları millete çok pahalıya malol-
maktadır. 
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Her bölgede (olduğu gibi, zelzele bölgelerin
de de yapılan inşaatlar da çok daha dikkatli 
olunmalı ve kontrol mekanizması en verimli 
şekilde işletilmelidir. 

Çünkü zelzele felâketine uğrayan birçok 
bölgelerde, kamu kesimi binalanndaki tahriba
tın daha fazla olduğu görülmektedir. Hükümet
ten ve ilgili bakanlıklardan, dile getirdiğim bu 
konular üzerinde öncelik ve ehemmiyetle eğilin-
mesini rica eder, Yüce Heyetinizi saygılarımla 
selâmlarım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — iSayın Başkan, cevap için söz 
mü istiyorsunuz? 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Cumhuriyet (Senatosu Adana Üyesi) — 
Evet, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, Bayındır
lık Bakanı Sayın Mukadder öztekin. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDES ÖZ-
TEKlN (Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

:Sayın Balıkesir Milletvekili (Salih Zeki be
yin Mart 24 tarihinde beni ziyaretinde, bu ko
nuya eğilmek fırsatını bulmuş ve kendisine de 
o ziyaretinde eldeki imkânlara g'öre kısaca arzı 
mulûmat etmiştim. 

Bugün gündem dışı yaptığı konuşmadan, 
kendisini tatmin edemediğimi ben de anlamış 
bulunuyorum. O gün, aramızdaki mutabakata 
göre Bursa Yapı İşleri Bölge Müdürü arkadaşı 
telefon emri ile bulmuş ve olayı yerinde tetkik 
etmesini rica etmiştim. Bu rapor bana geldi. 
Raporu, vaktinizi almamak için okumak iste
miyorum. Kendisine ayrıca takdim edeceğim, 
bir mektupla. Yalnız durum şudur; 

Söylediklerinde, hassas olduğu konularda 
onun duygu ve düşünceleri dışında bizim de bir 
düşüncemiz yok. Kendisinin hassasiyetine tama-
miyle iştirak ediyoruz. Meseleye, Bakanlıkça 
gereken alâka ve titizliği göstereceğiz ve mu
kavelenin feshedilmesi için de, bugün mahalli
ne emir verdik. Mütaahhit namı hesabına bütün 
noksanlar telâfi edilecektir. 

Zelzele konusundaki temennilerine vaktini
zi almamak için burada temas etmiyorum. 1972 
bütçe müzakereleri sırasında Bakanlığın bu 
konudaki çalışmalarını ve görüşlerini arz etmiş
tim. Muhterem arkadaşım zabıtlardan bunu taf-
silen tetkik edebilirler. 

Arz ederim, efendim. 
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4, _ Benizli Milletvekili Sami Arslan'ın, De
nizli ili ve çevresinin gübre iktiyacıyle ilgili gün
dem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, Denizli 
ili ve çevresinin gübre ihtiyacı hakkında söz 
istemişsiniz, Gündem dışı olarak buyurun. Siz
den de kısa olmasını rica ediyorum, efendim. 

SAMt ARİSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Bu milletin efendisi köylüdür. Nüfusun yüz
de 75'ini teşkil eder. Kazancı, ziraatle meşguli
yetinden dolayı toprak ne verirse odur. Lokan
talarda ekmeğin kilosu 100 kuruştur. Çiftçinin 
kaldırdığı buğdayın kilosu 90 kuruştur. İki kilo 
buğdayla bir kilo gübre zor alabiliyor. 

•Sayın milletvekilleri; Türkiye'de gübre sı
kıntısı vardır. Hükümet, zamanında tedbir ala
madığı için sıkıntı had safhasındadır. Vatanda
şın toprağı azdır, verimi artırmak için gübre 
ister. Azot Sanayii, Zirai Donatım ve Ziraat iş
leri 'Genel Müdürlüğü gübre tahsisini planlar. 
Hangi teşekkül vasıtası ile olursa olsun, verilen 
gübrenin müstahsil çiftçinin eline normal fiyat
la ulaştırılması hükümetin görevidir. Gübre pa
rası, olarak siyasî partilerde adamı olana, fakir 
çiftçinin cebindeki 3 kuruşa göz diken fırsatçı
ya ihtikârcıya, karaborsacıya verilemez. 

Hükümet, bunu takibedip, ihtiyaç sahibinin 
yanında olmalıdır. Ama «reform hükümeti» de
nilen Sayın Erim'in bakanları halkın ezilmesi
ne, fakirin fırsatçılar elinde inlemesine seyirci 
kalmıştır. 

Çiftçinin eline 71 liradan geçmesi gereken 
bir torba gübre 105 ve 110 liraya satılmaktadır. 
Bir torbada karaborsa farkı 34 lira ilâ 39 lira
dır. Seçim bölgem olan Denizli'de bu hususta 
inceleme yaptım. Maalesef verdiğim rakam bir 
gerçektir. 

Şimdi soruyorum, ister bayi olsun ister ol
masın 71 liralık gübreyi nasıl 34 veya 39 lira 
fazlası ile satabilirler? Bu çiftçinin kanını emen 
fırsatçılara «dur» diyecek Hükümet yok mu
dur? Hükümet, kimden yanadır? Kanunlar ni
çin tatbik edilmez? 

!Sayın milletvekilleri; ilgililerle yaptığım 
görüşmede deniyor ki, «gübre az, ihtiyaç çok, 
böyle olunca fiyatın yükselmesi normaldir. Bi
zim bunlara tatbik edebileceğimiz müeyyidemiz 
'de yoktur.» Bu görüş yanlıştır. Çünkü, az olan 

şey pahalı olur, ama eğer o malı Hükümet tah
sis etmiyorsa, Devletin fabrikasında veya ithal 
edilen gübrenin torbasını 71 liradan satılmasını 
sağlayamıyorsa, 3 - 5 fırsatçının dolaplarına 
«dur» diyemiyorsa, fakir çiftçi kitlesinin ya
nında olamıyorsa bu hükümet nasıl reformcu 
olur? 

Köylünün 10 dönüm tarlasına vergi koy
maya «reform» diyen, ayağındaki çoraptan ölü
sünün kefenine kadar İşletme Vergisi koymayı 
«vergi adaleti» sayan hükümet, 71 liraya satı
lan bir torba gübreyi 110 liraya sattırmaya da 
reform mu demektedir? 

ISaym milletvekilleri, Denizli'ye tahsis edi
len gübre, ihtiyaç sahiplerinin eline geçmemiş
tir. Fiyatı 105 veya 110 liraya dahi olsa gübre 
bulmak zordur. Çünkü gübre, gece kamyonlar
la gelmiş, depoya konmuş ve aynı gün sabaha 
karşı kamyonlarla Antalya, Adana, Tarsus, Ay
dın havalesine gönderildiği rivayeti halk ara
sında yaygındır. Acıpayam ve Çameli'nm çift
çisi için gelen gübre nasıl başka bir vilâyete gi
debilir? Tahsisi yapan, tahsisi alan, gübre satan 
ve alanlar arasında gerekli tahkikat yapılırsa 
durum meydana çıkacaktır. 

Yalnız, tahkikata gelenler bürokrat zihni
yetle bayi ile görüşüp, Ziraî Donatımla görüşüp, 
ziraat teknisyenleriyle görüşüp hemen geri dön-
memelidir. Çiftçinin yanma varıp derdini sor
malı ve incelemelidir. Geceleyin depoya ko
nan gübrenin, kamyonla dolan gübrenin saba
ha karşı nasıl yok edildiğinin hesabı memurdan 
değil, halktan da sorulmalıdır. Yani bürokrat 
zihniyet yerine demokrat zihniyetle, yani haklı
nın yanında, zalimin karşısında olacak şekilde 
davranılması gerekmektedir. 

Sayın Erim Hükümetine ve yetkililerine 
sesleniyorum; bütün reformların başında ahlâk 
reformu, ticarî ahlâk reformu gelir. Bunu yap
mak zorundasınız. Bu dava ile ilgilenmeye mec
bursunuz. Bilhassa Denizli ve kazalarındaki 
gübre yolsuzluğu ile ilgilenmesini yüce hükü
metten rica eder, yüce Meclise saygılar suna
rım. 

5. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaptan'-
in, Malatya tütün ekicisinin durumu hakkında 
gündem dışı demeci ve Gümrük ve Tekel Bakam 
Haydar Özalp'in cevabı. 
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BAŞKAN —- Buyurun Sayın Mustafa Kaf
tan, Malatya tütün ekicileri hakkında gündem 
dışı. Sizden de kısa olmasını rica ediyorum, 
Sayın Kaftan. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Takdir edersiniz ki, gündem dışı konuşma
larla Meclis kürsüsünü sık sık işgal eden bir 
arkadaşınız değilim. Hele tüm memleket ve ül
ke sorunlarını kapsamayan kişisel ve yöresel 
konuların bazı düşüncelerle buraya getirilmesi
ni hiçbir zaman arzu etmem. 

Malatya ve komşu iller tütün ekicileri so
runlarını, özellikle doğu illerimizin ortak so
runları olduğu için, ilgilileri uyarmak amacıy-
le bunları huzurunuza getirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Malatya, gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin 

programında kalkınmalarına iöncelik verildiğin
den söz edilen ve maalesef herşeye rağmen bir 
türlü kalkındırılamayan doğu illerimizden bi
risidir. 

1950 iktidar değişikliğinden bu yana idarî 
ve siyasî bakımdan engizisyona tabi tutulan bu 
talihsiz ilimiz, ilk defa ikiye bölünmüş, Adıya
man, Besni, Kâhta, Çelikhan ilçeleri elinden 
alınarak ayrı bir il teşekkül ettirilmiştir. 1950'-
den bu yana tam 22 yıl bu belgede yapılan idarî 
organizasyon ve teşkilâtlandırmada bütün böl
ge müdürlükleri, üniversiteler, fakülteler, kom
şu illere, Elâzığ ve Diyarbakır'a serpiştirilmiş
tir, yeni kuruluşlardan Malatya kesin olarak 
nasiplendirilmemiştir. Başta İsparta, Uşak, 
Konya ve diğer yedi ilimizde yıllarca afyon eki
mine devam edildiği halde, afyon ekimi ilk defa 
Malatya'da yasaklanmıştır. Bu sebeplerle afyon 
tazminatından mahrum bırakılan illerin başın
da Malatya gelmektedir. Şimdi ise Malatya çift
çisinin, 'hele tütün ekicisinin başına Tekel İdare
si bir nevi belâ kesilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bilhassa son birkaç yıldan beri Malatya'da 

tütün ekicisi Tekel Îdasinden emeğinin gerçek 
karşılığını alamamaktadır. Kıymet takdir işle
mi yapan yeteneksiz bir - iki eksperin hissî dav
ranışından şikâyetçi olmuş, gerek doğrudan 
doğruya, gerek milletvekilleri aracılığıyle ko
nuyu yetkililere ve Sayın Gümrük Tekel Ba
kanımıza duyurmuşlardır. Tekel, Malatya tütün 
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ekicisinden 3,5 lira gibi çok gülünç bir bedelle 
tütün almaktadır. Çiftçinin 3,5 lira karşılığın
da Tekel'e verdiği bu bir kilo tütünün her yap
rağında, o çiftçinin karısının, kızının, çoluğunun 
çocuğunun bir yıllık alın teri kokmaktadır. An
kara'da bir kilo ıspanağı 3,5 liraya alamazken; 
Malatya'da Tekel İdaresinin bu para ile ekici
den tütün satmalması karşısında; çiftçinin eme
ğini değerlendireceğim diyen, bazı ürünlerde 
•taban fiyat uygulamalarıyle üreticiyi koruya
cağını söyleyen, dengeli kalkınma ve köylüyü 
insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine 
kavuşturacağım diyen sayın hükümete sormak 
istiyorum. Bu mucizeyi 3,5 liraya köylüden tü
tün satınalarak mı gerçekleştireceksiniz? 

Değerli arkadaşlarım, 
Sözlerimin başında, doğu ilerinin ortak so

runları ve meselelerinden bahsetmiştim. Bunlar, 
bizzat gidilerek, görülerek ve yaşanarak bilinip 
anlaşılacaktır. Çalışmalarını ve gayretlerini ya
kından izlediğimiz kıymetli Tekel Bakanı, eki
ci tütün piyasasını açmak için İzmir'de, Mani
sa'da, Samsun ve diğer illerde yaptığı geziler
den bir tek gününü, büyük bir tütün ekim ve 
imalât bölgesi olan Malatya'ya ayırabilseydi; 
ekicinin ıstırabını dinler, onlara hak verir, köy
lü ile çekişme halinde bulunan, bu sebeple hissî 
hareket etmekten kendini kurtaramayan ehli
yetsiz kişileri derhal oradan uzaklaştırırdı. Ne 
var ki, Sayın Bakanımız, Malatya tütün ekicile
rinden, içtenlikle bekledikleri bu ilgiyi esirge
miştir. 

Bir yetkiliyi gönderdiğini beyan eden Sayın 
Bakanımızın beyanına huzurunuzda teşekkür 
etmek dsfcarim; fakat tütün alım işlemleri sürat
le devam ettiğine göre, bu yetMlinin de süratle 
bir hal çaresi bulduğuna dair bize bir bilgi ve
rilmediğine göre, Malatya tütün ekicisinin ıs
tırabı hâlâ devam etmektedir. 

Sayın Bakanımızın süratle konuya eğilme
sini rica eder, hepinize saygılar sunarım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın (Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri. 
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Bugüne kadar Ege, Karadeniz ve Doğu Ana
dolu ve Güneydoğu Anadolu piyasalarını aç
mış, memnuniyet verici neticeler almış durum
dayız. 

Değerli arkadaşım Malatya Milletvekili Mus
tafa Kaftan'm belirttiği gibi hakikaten Malat
ya'ya gidememek benim için bir talihsizlik ol
muştur. Bazı müstahsilin mutazarrır olduğuna 
dair teller aldım ve en yetkili elemanımı Ma
latya'ya gönderdim. 

Tütün meselesinde haklı olarak arkadaşla
rım bir noktaya eğildiler. Bu eğildikleri nokta 
da Tekel olarak bazan birlenemiyoruz galiba; 
o da taban fiyatlar meselesinde. Tütünde taban 
fiyat meselesini ortaya atmak ve tatbik etmek 
imkânsız, takdir buyururlar. Malatya'da da bu 
sene bizim Bakanlık olarak verdiğimiz direktif, 
!geçen seneki ortalama fiyatların üstünde alım 
yapılacağına dair idi; fakat bir kısım müstah
silin randıman düşüklüğü sebebiyle tütün mah
sulünün çok az para etmiş olması da bugün için 
'bir vakıadır, bunu da kabul ediyorum. Zanne
diyorum, fou son talimatla gönderdiğim arkada
şım, bu meseleyi halledecek ve geeçn senekin-
den daha aşağı değerde Malatya'dan bundan 
sonra tütün alımı yapılmayacaktır. 

ISaygılanmla arz ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

6. — Ruhsatsız Silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tespit etmek mak-
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun 
görev süresinin, bitimi tarihinden itibaren yeni
den iki ay, uzatılmasına dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi (3/777) 

BAŞKAN — Beş adet Meclis araştırma ko
misyonlarının müddet uzatımı istekleri vardır. 
Buna ait önergeleri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

iSon yıllarda halkımızın ruhsatlı veya ruh
satsız olarak silahlandırılmasının nedenlerini 
araştırmak üzere kurulan 10/16 No. lu Araştır
ma Komisyonumuz, Bütçe müzakereleri ve şid
detli hava muhalefeti sebebiyle Ankara dışın
daki araştırmalarını ikmal edememiştir. 

Komisyonumuzun çalışma süresinin 22.3.1972 
igününde son bulacağından, 22 . 3 . 1972 tari

hinden itibaren yeniden iki ay süre ile uzatıl
masına delâletlerinizi arz ederim. 

10/16 No.lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Efendim, 10/16 Numaralı Araş
tırma Komisyonunun çalışma süresinin 22,3.1972 
gününde son ^bulması nedeniyle, çalışma süre
sinin 22 . 3 . 1972 tarihinden itibaren iki ay 
süre ile uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev 
süresmin, bitimi tarihinden itibaren üç ay, uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(3/775) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilme
sini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi 
imkânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerek
li tedbirlerin alınmasını temin etmek maksa-
diyîe Millet Meclisinin 22 . 12 . 1971 tarihli 
19 ncu Birleşiminde kurulmasına karar verilen 
5 Numaralı Araştırma Komisyonunun üç aylık 
çalışma müddeti 22 . 3 . 1972 tarihinde bitmiş
tir. 

Çalışmaların ikmali maksadıyle 22 . 3 .1972 
tarihinden itibaren üç aylık /bir müddetin daha 
verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarım
la dilerim. 

Bağcılık Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

İSüleyman Çağlar" 
Manisa Milletvekili 

BAŞKAN — Bağcılık Araştırma Komisyo
nunun 22 . 3 . 1972 tarihinde biten çalışma sü
resinin, bu tarihten başlamak üzere üç ay daha 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Tarihî Eski Eser Kaçakçılığının önlen
mesi maksadıyle kundan Meclis Araştırma Ko
misyonu görev süresinin, bitimi tarihinden itiba
ren üç ay, uzatılmasına dair komisyon Başkan
lığı tezkeresi (3/776) § 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 9 . 0 . 1971 tarihli ve 110 
ncu Birleşiminde kurulmasına karar verilen 
Tarihî Eski Eser Kaçakçılığının önlenmesi ko
nusundaki Meclis Araştırma Komisyonumuzun 
üç aylık çalışma müddeti 22 . 3 . 1972 günü 
bitmektedir. 

Çalışmalarımızın ikmali için 22 . 3 . 1972 
tarihinden itibaren üç aylık bir müddet daha 
verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarım
la arz ederim. 

Meclis Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
Nevşehir Milletvekili 

Esat Kıratlıoğlu 

BAŞKAN — Tarihî eski eser kaçakçılığının 
önlenmesi hususunda kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonunun 22 . 3 . 1972 tarihinde biten 
çalışma süresinin, bu tarihten itibaren üç ay da
ha süre ile uzatılmasını oylarınıza sunuyorum, i 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil- \ 
mistir efendim. İ 

i 

.9. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin I 
kalkındırılması ve yasama seviyesinin yükseltil- ; 
mesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek \ 
üzere kundan Meclis Araştırma Komisyonu gö
rev süresinin bitimi tarihinden itibaren üç eıy 
uzatılmasına eletir Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(3/779) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kal
kındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tespit et- | 
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca, i 
Millet Meclisinin 3 . 6 . 1971 tarihli 122 nci 
Birleşiminde kurulması kararlaştırılan Araştır
ma Komisyonumuz, konunun ehemmiyetli ve şü
mullü olması sebebiyle çalışmalarını tamamlaya
madığından, müddetin bitiminden itibaren üç ay 
daha uzatılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Diyarbakır Milletvekili 
Sabahattin Savcı 
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BAŞKAN — Doğu ve Güney - Doğu bölge
lerimizin kalkındırılması ve yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek üzere kurulan Araştırma Komisyonu
nun çalışma süresinin, kendilerine daha önce ve
rilen sürenin bitimi tarihinden itibaren üç ay 
daha süre ile uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10. — Hazine lopreddarınuı dağıtımı konu-
s undaki aksaklıkları, gecikmelere ve şikâyetleri 
eıy (tınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek üzere kundan Meclis Araştırma Ko
misyonu görev süresinin, bitimi tarihinden itiba
ren iki ay süre ile uzatılmasına dair adı geçen 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/778) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23 . 6 . 1971 tarihli ve 118 
nci Birleşiminde kurulmasına karar verilen Ha
zine topraklarının dağıtımı konusundaki aksak
lıkları ve şikâyetleri aydınlatmak ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek üzere kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonumuzun üç aylık ça
lışma müddeti 22 . 3 . 1972 günü bitmektedir. 

Çalışmalarımızın ikmali için 22 . 3 . 1972 
tarihinden itibaren iki aylık bir müddet daha 
verilmesi için gereğinin yapılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Meclis Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Denizli Milletvekili 
Fuat Avcı 

BAŞKAN — Hazine topraklarının dağıtımı 
ile ilgili Araştırma Komisyonunun çalışma süre
sinin 22 . 3 . 1972 tarihinden itibaren iki ay 
süre ile uzatılması isteğini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Maliye Bakanlığı Dış Tediyeler Muhasebe 
Müdürü Nezir Murgan hakkında TJleıştırma Ba
kanına tevcih ettiği 21 . 2 . 1972 tarihli 7/1009 
sayılı yazılı soru önergesini geri aldığına dair 
önergesi. J 
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BAŞKAN — Bir soru önergesinin geri alın
masına dair önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı Dış Tediyeler Muhasebe 
Müdürü Nezir Mungan'a Devlet Havayolları ta
rafından 1966 yılından bugüne kadar verilen 
Pas Devlet Havayollarında ücretsiz seyahati 
sağlayan belge miktarının bildirilmesi hakkında 
Ulaştırma Bakanlığına tevcih ettiğim 24.2.1972 
tarihli yazılı soru önergesini geri alıyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Esat Kemal Aybar 

Mardin Milletvekili 
BAŞKAN — Önergesi geriverilmiştir. Bilgi

lerinize sunulur. 

12. — Gaziantep Milletvekili Ali îhsan Gö
ğüs'ün 6/123 sayılı sözlü soru önergesini geri 
aldığına dair önergesi. 

BAŞKAN — Aynı konuda bir önerge vardır, 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 49 ncu sırasında bulunan 6/123 
sayılı soru önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Ali ihsan Göğüs 

Gaziantep Milletvekili 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
'Türk basını ve mensuplarının sorunlarını tespit 
etmek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/81) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şimdi 
gündemimiz gereğince tçel Milletvekili.... 

CELÂL KARGILI (İçel) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?.. Bu konuda mı, bu 
okuduğum hususta rnı efendim, başka önergeniz 
hususunda mı Sayın Kargılı? 

CELÂL KARGILI (içel) — Daha evvel 
önergemin usul ve tüzük hükümlerine aykırı 
olarak okunmaması hususunda söz istiyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, dün bana ifade 
ettiğiniz husus hakkında mı efendim?.. 

CELÂL KARGILI (içel) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, ben onu inceledim. 
Önergeniz, içtüzüğün 93/2 maddesi gereğince 
size iade edilmiş bulunuyor. Meclis Başkanının 
takdiri bu şekilde tecelli etmiştir. Yapılacak 
başka bir işlem görememekteyim efendim. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan 
bu konuda bana söz verilirse, belirtilen tüzük 
maddelerinin benim önergemin... 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorum da içtüzü
ğe göre «Başkandan yazılı veya şifahi soru so
rulabilir» diyor. Sorunuzu sormuş bulunuyor
sunuz, ben de cevabımı arz ettim, içtüzüğe göre 
başka yapacağım bir husus olmadığını da ayrı
ca belirtirim efendim. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Belirttiğiniz 
madde ile bağdaşmayacağını izah etmek için... 

BAŞKAN — 93/2 efendim. 
CELÂL KARGILI (İçel) — Bağdaşmayaca

ğını izah için söz istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, muamele görmüş, res

men size iade edilmiş. 
Şimdi, içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'-

nm, Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek üzere bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesini okutuyorum : 

Millet Meplisi Başkanlığına 

Bugün Türk basını Cumhuriyet tarihinin en 
büyük krizini geçirmektedir. 

12 Marttan sonra basın sahasında alınan ba
zı tedbirler ise hem işveren ve hem de ekmeğini 
bu yoldan kazanan fikir işçileri yönünden bir 
yıkım teşkil etmiştir. 

Basın müesseselerinin ve bu müesseselerde 
çalışan basın mensuplarının içinde bulunduk
ları bugünkü kriz, Türk basınını, toplumun bir
çok kesimlerinde görüldüğü gibi bir patlamanın 
eşiğine getirmiş bulunmaktadır. 

Bugün için basın dalında görülen basın iş
sizliği basın tarihindeki en yüksek noktaya 
ulaşmıştır. 

Gazeteler maliyetlerinin altında bir fiyatla 
satışa arz edilmekte, bu durum ise, basında çok 
yönlü huzursuzlukların doğmasına neden teşkil 
etmektedir. Devalüasyonun doğurduğu sonuçlar 
ve kâğıt fiyatlarının sık sık değişmesi Türk ba
sınını büyük bir istikrarsızlığın kucağına atmış
tır. 

ilân ve reklâmların gazetelere dağıtım şek
linde ve bunların kontrolunda görülen aksak-
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lıklar, basında işverenle çalışanın birbirine kar
şıt hale gelmesine ve bazı işverenlerin bu yoldan 
âdil olmayan kazançlar temin etmesine sebebol-
muştur. 

Basın İlân Kurumu Kanununun boşlukların
dan yararlanarak resmî ilân kanaliyle Devlet 
kasasından milyonlar vuranlara son vermek ve 
bu imkândan sadece gerçek gazeteleri ve gaze
tecileri yararlandırmak amaciyle Basın ilân 
Kurumunun günümüz koşullarına göre yeniden 
düzenlenmesi şarttır. 

Basında işverenle, çalışanlar arasında ekono
mik ve sosyal yönden ahenkli bir çalışma düze
ninin kurulması için biran önce gerekli tedbir
ler alınmalıdır. 

Bugün Türkiye'de basın kartı almak, hemen 
hemen bir sorun olmaktan çıkmıştır. Oysa sarı 
basın kartı sahibi olmak, kişiye çok büyük so
rumluluk yüklemekte ve imtiyazlar sağlamakta
dır. Mevzuatta görülen aksaklıklar, bası ilgili 
kuruluş ve organların bu işi gerektiği gibi cid
diye almaması sonucunda, birçok kimse mak
satlı olarak sarı basın kartı taşıyabilme olana
ğına rahatça sahibolabilmektedir. Bu amaçla 
sarı basın kartı alanların birçoğu ise, çoğu kere 
bu kartı çok çirkin emellerine vasıta olarak kul
lanmakta, böylece de basın mesleğinin onurunu 
zedelemektedirler. 

Çok sayıda meslek mensubu gazeteci işsizlik
ten çırpınırken birçok kamu kuruluşlariyle ba
kanlıkların basın ve halkla münasebetler bölüm
lerini yöneten kişilerden çoğunluğunun gazete
cilikle yakından, uzaktan ilişkisi olmayan kim
selerle doldurulması, basın sahasındaki işsizli
ğin en büyük nedenlerinden birini teşkil etmek
tedir. 

Halkı eğitmekte en etkili unsur olan gazete
leri alman tedbirlerle içinden çıkılamayacak de
recede büyük krizler içerisine itmek, ülkemizde 
gerçek basın sahasının kurulmasına ve gerçek 
gazeteciliğin gelişmesine engel teşkil etmekte
dir. 

Bir milletin gözü, kulağı ve sesi durumunda 
olan gazetelerin ve gazetecilerin her türlü mad
dî, manevî ve siyasî etki ve tesirlerden uzak 
olarak gerçek anlamda bağımsız görev yapabil
meleri için arzu olunan koşulları hazırlamak o 
milletin yöneticilerine düşen baş görevlerdendir. 

Yukardaki nedenlerle Türk basınının ve ba
sın mensuplarının sorunlarını ve Türk basın ta

rihinde basının içinde bulunduğu en büyük kri
zin nedenlerini tespit edip, bunlara bir çözüm 
yolu bulmak amaciyle Anayasamızın 88 nci mad
desi gereğince bu konuda bir Meclis araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

7 Ağustos 1971 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
CELÂL KARGILI (içel) Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizden önce bir söz talebi ol

du Sayın Kargılı, sizi ikinci sıraya kaydediyo
rum efendim. 

Sayın önder, Demokratik Parti Grubu adına 
buyurunuz efendim. 

DP. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er-
ruzum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

içel Bağımsız Milletvekili Celâl Kargılı, 
Türk basını ve basın mensuplarının sorunları 
hakkında Anayasamızın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis araştırması talebetmiştir. 

Meclis araştırması nedir? Anayasamızın 88 
nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre Meclis 
araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için 
yapılan incelemeden ibarettir. Şimdiye kadar 
muhtelif konularda Meclis araştırması önerge
leri verilmiştir. Aslında Meclis araştırması mü
essesesi 1924 Anayasamızda bulunmayan, 1961 
Anayasasının getirdiği yepyeni, çok güzel bir 
müessesedir. 

Meclis araştırmasının bazı konularda yapıl
ması zaruretine inanmaktayız. Yalnız, bugünkü 
celsede de hepinizin dikkatini celbeden bir hu
sus olmuştur. Meclis araştırma talepleri kabul 
olunuyor, bu hususta komisyonlar kuruluyor ve 
fakat bu komisyonlar zamanında vazife göremi
yorlar, boyna müddet temditleri için Yüksek 
Meclisinizin huzuruna geliyorlar. 

Biz, D.P. olarak ciddî ve önemli konularda 
Meclis araştırması yapılmasına kaniiz. Ayrıca, 
kurulan Meclis araştırması komisyonlarının da 
meseleleri vekârla, ciddiyetle ele almasını ve za
manında vazifelerini ifa etmesini istemekteyiz. 
Bu konuda da bazı düzenlemelerin yapılması 
zarureti de on yıllık uygulamanın ortaya koy
duğu gerçeklerdir. 

Sayın Kargılı, bize göre, gayet yerinde, son 
derece önemli bir konuda Meclis araştırması 
talebinde bulunmuştur, ifade edelim ki, Sayın 
Kargılı bağışlasınlar, böyle ciddî, önemli konu-
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larda Yüksek Meclise önergeler verdiği takdir
de her arkadaşımız ve partiler tarafından da 
kendisi ilgiyle karşılanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk basınının sorunları bir Meclis araştır

masını icabettirdr nitelikte inlidir, vüsatte midir, 
derecede midir?.. Evvelâ bu konudaki görüşle
rimizi arz ve ifade etmek istiyoruz. 

Bize göre bugün Türkiye'de bazı korkular 
ve kuşkular vardır. Milletimizi, arz edeceğim, 
detayını vereceğim bu korkulardan, bu kuşku
lardan kurtarmak lâzımdır. Bugün Türkiye'de 
iktisadî buhran korkusu vardır, işsizlik korku
su vardır. Demokrasiden vezgeçme korkusu ve
ya dikta korkusu vardır. Anarşi korkusu var
dır. Millî birlik ve bütünlüğü koruyamamak 
korkusu vardır. Komünizm korkusu vardır. 
Hürriyet vo serbestliğe karşı duyulan bir korku 
vardır. «Acaba serbestiye, hürriyete lâyık de
ğil miyiz?» gibi bir endişe vardır. Bütün bu 
korkuların izale edilmesi, hürriyetlerin gayet 
iyi tanzim edilmesi icabetmektedir. 

Şimdi, bu korkular içerisinde saymış oldu
ğumuz hürriyet ve serbestliğe karşı duyulan 
korku, basın serbestisinden ve basın hürriye
tinden de korkmayı gerektirmektedir. Halbuki, 
kanaatimize göre, basın hürriyetinden korkma
mak gerekir. Anayasamızın zaten, biraz da te
ferruatlı bir şekilde, basın hürriyetini tanzim 
etmiştir. Anayasamız basın ve yayınla ilgili 22, 
23, 24, 25, 26 ve 27 nci maddelerini sevk etmiş
tir. Ayrıca basm ve yayınla, basınla ve haber
leşmeyle son derece ilgili olması sebebiyle, TRT 
ile ilgili, haber ajansları ile ilgili 121 nci madde
den de bahsedebiliriz. 

Bu itibarla biz, D.P. olarak, tezyif, tahkire 
ve iftiraya gitmeden, basm hürriyetini demok
ratik nizamın temel unsurlarından saymakta
yız. Bu konuda söz basın hürriyetinden, basm 
meselelerinden açıldığı takdirde Büyük Ata
türk'ün ve Başkan Roosevelt'in bası sözlerini 
hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda vardır. 

Büyük Atatürk, «Basm hürriyetinden doğan 
mahzurların yegane izale vasıtası yine basın 
hürriyetidir.» derken bir gerçeği, bir realiteyi; 
çağlar boyu sürecek bir realiteyi veya demok
ratik nizamında temel bir unsurunu ifade et
mekteydi. 

i Başkan Roosevelt ikinci Cihan Harbinin baş
ladığı yıllarda, biraz da hararetlendiği yıllar
da, zannediyorum 1941lerde, dört hürriyet ileri 
sürdü. Başkan Roosevelt aynen şöyle diyordu : 

«Tehlikeden korunmaya çalıştığımız gelecek 
günler için dört esaslı insan hürriyetini göz 
önünde tutuyoruz. 

1. Bütün dünyada söz ve ifade hürriyetf 
olmadıdır, 

2. Bütün dünyada Allaha tapmak hürriye
ti olmalıdır, 

3. Bütün dünyada sefaletten kurtulmak 
hürriyeti olmalıdır, 

4. Bütün dünyada korkudan kurtulmak 
hürriyeti olmalıdır.» 

Başkan Roosevelt'in bu beyanları (halen da
ha yaşamaktadır) bilâhare İkinci Cihan Har
binde meydana gelen beynelmilel beyanname
lere, insan hakları evrensel demecine, Avrupa 
insan Hakları Sözleşmelerine intikal etmiş, 
birçok anayasalar tarafından, bahusus bizim 
Anayasamız tarafından da kabul edilmiş, for
müle edilmiş olan hürriyetlerdir, işte bu duygu 
ve düşünceler içerisinde basının meselelerini biz 
D.P. olarak şöyle görmekteyiz : 

Bir defa basm hürriyetini tespit ve tanzim 
eden veya basm hürriyetini tesis, tahdit veya 
tanzim eden kaidelerin bütününe basm hukuku 
denilmektedir. Bugün Türkiye'de basm huku
kunun iyi şekilde tanzim edildiğini ifade etmek 
mümkün değildir. Bir vesileyle bu konuya tek
rar avdet edeceğiz. 

Basm, netice itibariyle, kütlelere haber gö-
törme vasıtasıdır, Bu itibarla kütlelere hitabe
den, haberleşmeyi sağlayan bir vasıta olarak ba
sını kabul ediyoruz, ama basm kütlelere habar 
götürme de yegane vasıta değildir. Hele içinde 
bulunduğumuz çağ nazarı itibara alınırsa, ba
sından başka kitlelere haber götürme vasıtala
rı da mevcuttur. Radyo, televizyon, film gibi 
kitlelere hitabeden, kitlelere haberleşmeyi inti
kal ettiren vasıtalar vardır. Bu itibarla, dünya
da modern gelişme onu göstermektedir ki, ba
sın hukukunun yanı sıra bir hebarleşme huku
ku da doğmuştur. Türkiye'de hebarleşme huku
ku sahasında da çalışmalar yapılmalıdır. Haber
leşme hukuku da tanzim edilmelidir. Meclis 
araştırması bu konulara ışık tutarsa D.P. ola-

J rak cidden memnun olacağız. 
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Bir diğer husus da şudur; hür dünyada ol
duğu gibi, Türkiye'de de basın bazı tazyikler 
altındadır. Ben meseleyi teferruatına indirme
mek, kıymetli zamanlarınızı almamak için gayet 
global olarak bu tazyiklerin neler olduğunu 
saymak istiyorum. 

Basın, kanunların uygulamasından doğan 
tazyiklerin altındadır. 

Basın, iktisadî tazyikler altındadır. 
Basın, siyasî tazyikler altındadır. 
Basın, idarî tazyikler altındadır. Basın hür

riyeti iyi tanzim edilen yerlerde, basın hürriye
tinin düzenli olduğu yerlerde bu tazyikler had
di asgariye indirilmiştir. 

Salâhiyetin, hürriyetin bulunduğu yerde me
suliyet de vardır. Biz bilâhare basının mesuliyeti 
konusuna da temas edecağiz. Hürriyeti tahribet-
mc hürriyeti olmadığına göre, basın hürriyeti
nin de sınırları mevcuttur. 1971 değişikliğinde 
Anayasaya bu konuda gayet yerinde, D.P. nin 
programında olan birtakım ilkeler intikal etmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Basın suçları veya basın yolu ile işlenen 

suçlar konusu bugün Türkiye'de aktüaliteyi 
teşkil etmektedir. Söz burada iken bir hususa 
vuzuh vermek istiyoruz. Kanaatimizce Hükü
met Programında da yanlış geçmiş, olan, bir 
kavram karışıldığı meydana getiren bir husu
su, nâçiz bir hukukçu olarak, vuzuha kavuştur
mak istiyoruz. 

Basın yoluyle işlenen suç var, bir de basın 
suçu var. Çok defa basın yoluyle işlenen suçla 
basın ,suçu birbiriyle karıştırılmaktadır. Vakıa 
bizim 1950 yılında tedvin olunan 5Ö80 sayılı Ba
sın Kanunu, basın yoluyle işlenen suçla basın 
suçunu karıştırmıştır. Bu Kanunun 16 ncı mad
desinde, basında mesuliyetten bahsederktn, sa
dece basm yoluyle işlenen suçu nazarı itibara al
mıştır. Basın Kanunu böyledir diye basın su
çunu basın yoluyle işlenen suçla karıştırma-
malıdır. Basın yoluyle işlenen suçlar diğer her
hangi bir vasıta ile de ikâ edilebilir suçlardır. 
Bu tip suçlarda basın vasıta olarak kullanıl
mıştır. Meselâ, neşren hakaret, yaym yoluyle 
hakaret basın yoluyle işlenen suçtur. Basın suçu 
ise basın zabıtasına taallûk eden bazı formalite
lerin yerine getirilmemesi halinde vücuda ge
lir. Bu gibi hallerde hukuka aykırı cihet basıl

mış eserin basılış şekli veya neşir tarzıdır. 
Hakikate aykırı beyanname verinıek, işte, ba
sın suçuna misâl olarak gösterilebilir. 

İkinci Erim Hükümetinin Programında ba
sın konusunda şöyle bir paragraf mevcuttur. 
Malûnmâimiz İkinci Erim Hükümetinin Prog
ramı 22 . 12 . 1971 tarihinde Yüce Mecliste gü
ven oyu -almış, 16 . 12 . 1971 tarihinde ise Yü
ce Mecliste okunmuştur. Bu programda ay
nen şöyle denilmektedir: 

«Resmî ilân rejiminin ıslahı işi ele alına
caktır; basm suçlarında hapis cezalarının azal
tılmasını, bunun yerine para çezalariyle taz
minatların fazlalaştırılmasını sağlayacak tasa
rılar hazırlanarak meclislere sunulacaktır.» 

İşte ben burada «Basın suçlarında» denilir
ken, buradaki bir yanlışlığı D. P. •Grubu adına 
düzeltmek istiyorum. Burada, (basın yoluyle 
islenen suçlarda) denilmesi lâzım, (basın suç
larında) denilmesi lâzım. (Basın yoluyle işle-
rien suçlar) denilseydi mesele daha şümullü 
olarak ele alınmış olurdu, öbür basın suçunu 
da geniş bir tefsire tabi tutmak .suretiyle kap
samış olurdu. Bu husus zabıtlara geçtiği için, 
zannediyorum hukukçular ve Hükümet bu 
konuda müteyakkız olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin, vadet-
mesine rağmen, maalesef bugüne kadar bu ko
nuda yapamadığı iki teklifi Demokratik Parti 
yapmış ve Yüce Meclise de sevk etmiştir. Ba
sın yoluyle işlenen suçlar dolayınyle verilen 
hapis cezalarının azaltılmasına veya paraya 
çevrilmesine dair Demokratik Parti adma Sa
yın Nuri Eroğan arkadaşımla bendeniz bir tek
lif vermiş vaziyetteyiz. Henüz bu konuda Hü
kümetin teklifi gelmiş değildir. Ümidederiz 
ki, bizim vermiş olduğumuz bu kanun teklifi, 
Hükümetçe ve onu teşkil eden, Koalisyonu teş
kil eden kanatlarca da iltifata mazhar olsun ve 
Hükümet Programında beyan edilen bir hu
sus böylelikle muhalefet partisinin tahrikiyle 
gerçekleşmiş obun. 

Cidden 12 Marta giden devrede, anarşik 
bir ortam içerisinde basın yoluyle işlenen suç
lar dolayısıyle verilen cezalar ağırdır. Bu ce
zaların hafifletilmesi gerekir, bu cezaların pa
raya çevrilmesi gerekir. Bu bakımdan tekli
fimiz de medenî dünyada vaki gelişmeler is
tikâmetinde bir tekliftir. Bu konuyu Yüksek 
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Meclisin dikkatlerine sunuyoruz. Demokratik 
Parti olarak yapmış olduğumuz bu kanun tek
lifinin Hükümet ve Hükümeti teşkil eden par
tiler tarafından desteklenmesini, bilhassa bu 
programa rey vermeleri bakımından istirham 
etmekteyiz. Hattâ bir bakıma da, arkadaşları
mız kusura bakmasınlar, bu konuda kendile
rini mecbur addetmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu da 
(basın affı) konusudur. Basın affı vakıa bu
lgun Türkiye'de mevcuttur. Biz yine Demok
ratik Parti olarak, bendeniz Necati Çakıroğlu 
arkadaşımla birlikte basın yoluyle işlenen suç
lar konusunda ve basın suçları konusunda bir 
af teklifini Yüce Meclise vermiş vasiyetteyiz. 
Yalnız, hemen ifade edeyim ki bu af teklifimiz
de iki hususa özel bir bir önem vermiş, itina 
göstermiş vaziyetteyiz. Affın zaman ve muhte
va bakımından kapsamı gayet iyi belirtilmiştir, 
12 Mart 1971 tarihine kadar basın yoluyle iş
lenen suçlar hakkında kovuşturma yapılmaması
nı arzu etmekteyiz. Ayrıca, affın kapsamı dı
şında bırakılan suçlan da belirtmiş vaziyette
yiz. Bunlar Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 
nci maddelerinde yer alan suçlardır. Ayrıca 
örfî idarenin ilânına sebeboldu, Askerî Ceza 
Kanunda yer alan ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununda yer alan hususlar da affm kap
samı dışında tutulmuştur. Böylelikle, basın affı 
konusu da, Demokratik Parti tarafından, Yüce 
meclhlere intikâl ettirilmiştir. 

Basının diğer meselelerine gelince: Basının 
bugün resmî ilân rejiminin bir mesele olarak dur
duğu bir vakıadır. İBu konuda Hükümet Prog
ramında da gerekli beyan mevcuttur. Basın 
îlân Kurumunun meseleleri vardır. Basın res
mî ilân rejiminin ıslâhı şarttır. 

fBeri taraftan, Anadolu Ajansının da kendi
sine has sorunları vardır. Kanaatimize göre 
Anadolu Ajansının en büyük sorunu tarafsız
lık sorunudur. Anadolu Ajansı tarafsız olmak 
mecburiyetindedir, bu tarafsızlığa özel bir iti
na göstermek mecburiyetindedir. Anadolu 
Ajansının gelişmesinde tâ 1981lerde Bütçe Ko
misyonunda büyük yardımlan, naçizane yardım
ları diyelim, olmuş bir arkadaşınız olarak, bu 
konuda partim adına böyle bir istekte bulun
mak da benim hakkımdır. 

f Bir diğer husus da şudur: Basın sanayii iş-
I çilerinin de sorunlan vardır. Küçük basın iş

letmeciliğinin sorunları mevcuttur. Basın bu-
I gün dev işletmeciliğe gitmektedir. Bunun ya-
I mnda, mütevazı imkânlariyle çalışan, günlük 
I rızkını temin eden ve aynı zamanda büyük bir 

fonksiyon ifa eden küçük basın işletmeciliği-
I nin kendisine has sorunları mevcuttur: Kâ-
I ğıt sorunu mevcuttur, makina sorunu mevcut-
I tur, döviz sorunu mevcuttur, mürekkep sorunu 
I mevcuttur. 

I Muhterem arkadaşlarım, basın sanayii işçi
leri yanında fikir işçilerinin de birçok mesele
leri vardır. Bugün itiraf edelim ki, gazeteler-

I de çalışan değerli fikir işçileri, muhabir ar-
I kadaşlanmız, yazar arkadaşlarımız maddî mü

zayaka içerisindedirler; teminat içinde değil-
I lerdir. Bunlar üzerinde birçok istismarların 
I yapıldığını da bilmekteyiz. Cesaretle bu konu-
I lara eğilmek, bu basın rükünlerinin sorunla-
I rını halletmek gerekir. Bu konuda gerekli ça-
I lışmalar, gerekli uyarmalar da vardır. 
I Muhterem arkadaşlanm, bugün TRT'de mu

habir olarak, yazar olarak çalışan arkadaşları
mızdan ise basında çalışan arkadaşlarımızdan 
daha az teminat içerisinde olduklan da bir 
gerçektir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumun
da çalışan muhabir, yazar, fikir işçisi kim
selerin, basının diğer rükünlerinin sahiboldu-
ğu teminatlara kavuşturulması şarttır. TRT' 
nin tarafsızlığı bakımından, objektif haber ba
kımından Demokratik Parti olarak bunu zaru-

I rî addetmekteyiz. 

Kâğıt fiyatlan konusunda muhtelif indir-
I meler - bindirmeler yapılmaktadır. Daha evvel, 
I 12 Marttan evvelki Hükümet tarafından yapı

lan artırmalar şu günlerde bir indirilme yo-
I luna gidilmiştir. Bu kâğıt fiyatlannın indiril-
I mesi yerinde bir tedbirdir. Kâğıt fiyatlannın 

indirilmesi suretiyle basına nevama bir süb
vansiyon yapılmıştır. Yalnız bundan büyük ba-

I sm patronlan değil, Anadolu basını yararlan
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, gazete maliyetin
den daha düşük fiyatla gazetenin satılması fi
kir gazeteciliğini öldürmektedir. Fikir gazete
ciliği çok önemlidir. Belki traj fazla değildir 
ama, fikir gazeteciliğinin hitabettiği belli - baş-

1 lı devamlı zümreler vardır. Bir memlekette ka-
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mu oyunu oluşturan, o memlekette münevver 
zümreyi bir istikamete sevkeden fikir gaze
teleridir. Bu itibarla, fikir gazeteciliğinin öl-
dürülmemesi için gereken tedbirler ittihaz olun
malıdır. 

iBiz, Demokratik Parti olarak basın hürri
yetini tekellerle, tröstlerle bağdaştıramıyo-
ruz. O itibarla tekellerin, tröslerin karşısın
dayız. Basının eğitici, eğlendirici ve öğretici 
rolleri vardır. Bugün magazin basını, daha zi
yade, eğlendirici rol oynamaktadır. Beri ta
raftan, hele Türkiye gibi gelişmekte olan, bir 
memlekette basının terbiyevî rolünü, eğitici ro
lünü inkâr etmemek gerekir. Basın, Sayın 
Kargılı da önergesinde bahsetmişler, bir mille
tin gözüdür, kulağıdır, dilidir, ağzıdır. O itibar
la basını eğitici role sevk etmek gerekir. He
le Türkiye'de birçok yüksek tahsilli kimseler, 
etiket sahibi kimseler meseleleri manşetler
den takibetinektedirler, haberlerden değil. Hele 
•haberler talhrif edilmişse, haberlere inmeyen, 
manşetlerden olayları takibeden çevreler dü
şünüldüğü takdirde basının eğitici ve öğreti
ci rolünün nasıl ortaya çıktığı kendiliğinden 
anlaşılacaktır, basma düşen mesuliyet de ken
diliğinden ortaya çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, basının mesuliye
ti şarttır. Demokrasi memleketler rejimidir. 
Eğer demokrasi bir gün dejenere olursa bun
da basının da rolü olacaktır. Demokrasi buh
ranlara sürüklenmişse, halen de bir buhrandan 
çıkıp bir buhrana giriyorsa bunda basının da 
rolü vardır. Kendi iradelerini millet iradesin
den, Meclis iradesinden, kamu oyundan üstün 
tutan bazı siyasiler, siyasî buhranda ne ka
dar rol sahibi iseler, basının da bunları bü
yütmek veya çok faydalı meseleleri küçült
mek suretiyle memleketi buhranlara sürükle
mekte ıO kadar mesuliyeti vardır; bunu be
lirtmek gerekir. Yani bir halk deyimiyle şunu 
ifade etmek isterim: însan bazan kendi gö
zündeki merteği göremez başkasının gö
zündeki çöpü görürmüş. Basın da kendi gözün
deki merteği görmelidir. Başkasının gözün
deki çöpü de görsün ama, kendi gözündeki mer
teği de görsün. Bu bir Erzurum deyimidir, seve 
seve kullanmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Demokratik Par
ti olarak Anadolu basınına, taşra gazeteciliği
ne de büyük bir önem vermekteyiz. Aslında 
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Erzurum^da ilk defa yayınlanan (Envarı Şar
kiye) ki Türkiye'de ilk mahallî gazetedir, En
varı Şarkiye (Doğu ışıklan)'den bu yana Ana
dolu basınında, taşra gazeteciliğinde büyük bir 
gelişme görülmüyor. Envarı Şarkiyenin nüs
halarına baktığımız zaman, bir fikrî üstünlü
ğü, hattâ bugün İstanbul basının dâhi bazıla
rında göremiyeceğimiz bazı fikrî üstünlüğü 
müşahede etmekteyiz. 

Bu itibarla fikir gazeteciliğine, Anadolu ba
sınına, taşra gazeteciliğine son derece önem 
verilmelidir; bunların meselelerine eğilinmeli-
dir. Bu konuda kurulmuş bulunan dernekler 
şu veya bu siyasinin, şu veya bu partinin aleti 
olmamalıdır, kendi meselelerine eğilmelidir; 
Hükümet de bunların meselelerine ciddiyetle, 
önemle el atmalıdır. 

Bir diğer konu da, İkinci Erim Hükümeti, 
insaf içerisinde beyan etmek gerekir ki, ba
sının meseleleriyle uğraşmak üzere kendi 
bünyesinde bir komisyon kurmuştur. Bu komis
yonunun gayet kıymetli çalışmalarını, kamu 
oyuna intikâl ettiği nispetçe, duymaktayız. 
Bu komisyonun faydalı çalışmaları basınımızı 
iyileştirici, geliştirici istikamette olursa, bun
dan memnun olacağız. 

Nihayet değerli arkadaşlarım, biz, Sayın 
Kargılı arkadaşımızın basının sorunları hak
kında vermiş olduğu Meclis araştırma öner
gesini parti olarak olumlu karşılıyoruz. Yüce 
meclisler, bazı araştırma konularında çok kıy
metli raporlar vücuda getirmişlerdir. Ezcüm
le, petrol konusunda böyle kıymetli bir ra
por meydana gelmiştir. Yüksek özel öğretim 
kurumları hakkında böyle kıymetli bir rapor 
meydana getirilmiştir. Eğer, bu konuda ku
rulan (Meclis araştırma komisyonu vazifesini 
zamanında yaparsa, işi kuvvetli ve ciddî tutar
sa, basının sorunlarına ışık tutarsa, onun tes
pit etmiş olduğu hususlar da, icra tarafından, 
yerine getirilirse, biz bundan Demokratik Par
ti olarak memnun olacağız. 

Beni dinlediğiniz için ve zamanınızı aldı
ğım için hepinize teşekkürlerimi, Demokratik 
Parti Grubu adına da saygılarımı arz ederim. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, Buyurunuz efen
dim. 
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CSLÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 1 
saynı milletvekilleri; 

Basın sorunları hakkında vermiş olduğum 
Meclis araştırması önergesi hususunda, görüşle
rimi arz etmeden önce, bu önerge hakkında bir 
konuşma yaparak grubunun görüşlerini olumlu 
yönde yansıtan Sayın Erzurum Milletvekili Ce-
vat Önder'e teşekkürlerimi bildirmeyi, basın so
runlarının çözüm bulması konusunda da bir gö
rev saymaktayım. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 
Türk basını ve basın mensuplarının sorun

larına bir çözüm yolu bulmak amacıyle bu ko
nuda bir Meclis araştırması açılmasını öneren 
önergemizin öncelikle görüşülmesine karar ve
rilmiş olmasına rağmen, konu bu karardan an
cak aylarca sonra bugün huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. 

Basının ve basın mensuplarının biran önce 
halledilmesi gereken çok yönlü sorunları mev
cuttur. Amerika ve Avrupa'da dahi bir başın 
krizinin mevcudolduğu bu dönemde, hiç şüphe 
yok ki, Türk basım da tarihinin em büyük krizi
ni geçirmektedir. Bu durumun önemini kavra
yan Hükümet de, bakanlararası kurduğu bir 
komisyonda bu konuda çalışmalar yapmakta ve 
bazı tedbirler almaktadır. 

Ancak, demokratik ülkelerde dördüncü kuv
vet olarak tanımlanan ve bir milletin sesi du
rumunda olan basının ve basın mensuplarının 
sorunlarına köklü bir çözüm yolu getirilmesi ve 
basınımızın millî, özgür ve bağımsız hüviyetini 
kaybetmeyecek bir güce sahibolması için, bu 
konu üzerine sadece Hükümetin eğilmesi kâfi 
değildir. Hükümetle birlikte Parlamentonun da 
bu konu üzerine ciddiyetle eğilmesi şarttır. İş
te biz Meclise bu imkânı sağlamak amacı ile 
bu önergemizi Meclis Başkanlığına vermiş bu
lunmaktayız. Şayet, Yüksek Heyetiniz bu ko
nu üzerine eğilmeyi yerinde bulur ve bu konu
da bir araştırma yapılması hususunda bir ko
misyon kurulmasına karar verirse, elbette ki 
Türk basının ve onun mensuplarının sorunları
na köklü çözüm yolları bulunmasında da sizle
rin büyük katkıları olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün basın ve basın mensuplarının içinde 

bulundukları büyük bunalımın başlıca neden
leri şunlardır : I 

1. Resmî ilân dağıtımımda görülen aksak
lıklar ve Basın ilân Kurumu Kanunundaki boş
luklardan dolayı resmî ilân dağıtımından ada
letsiz bir şekilde yararlanmalar, 

2. Özel reklâm dağıtımının bir baskı aracı 
olarak kullanılma istidadı göstermesi ve bu 
yolda bazı organize faaliyetlere geçilmesi, 

3. Basın sahasında görülen işsizliğe köklü 
bir çözüm yolu bulunamaması, 

4. işsiz kalan basın mensuplarının sosyal 
güvenlik haklarına sahibolmaması, 

5. Kâğıt fiyatları üzerinde sık sık fiyat 
değişiklikleri yapılması, 

6. Basın malzemesi ve makinalarmın itha
lâtında güçlüklerle karşılaşılması, 

7. Haber alma ve haberi okuyuculara sü
ratle iletme olanaklarının halen çoğundan yok
sun bulunulması, 

8. Basın ilân Kurumu Kanununda yapılma
sı gerekli değişikliklerin, yapılmamış olması ve 
bu konudaki boşlukların halen doldurulmamış 
olması, 

9. Basında işverenle çalışanlar arasımda ku
rulması lâzım'gelen muvazene unsurunun halen 
tam olarak gerçekleştirilememesi, 

10. Basın affı çıkarılması konusunda ciddî 
çalışmalara geçilememesi, 

11. Basında tatbik edilen hapis cezaları ye
rine, para cezası sistemimin getirilmesi için her
hangi bir faaliyet gösterilmemesi, 

12. Yazı işleri müdürlerinin, Basın Kanu
nunun cevap ve düzeltme hakkına uyulmaması 
haricindeki fiillerden dolayı da cezaî müeyyide
lere çarptırılması, 

13. Basın kartı alımında ve basın kartla
rımın iptalinde görülen boşluklardan bazı şahıs
ların kendilerine çıkar sağlama imkânı bulma
sı, 

14. Anadolu basının kalkınması ve bölge 
basınının güçlenmesi yolunda ciddî tedbirler 
alınmaması, 

15. Resmî kuruluşlar tarafından verilmek
te olan ve bugüne kadar hususi reklâm sayılan 
reklâmların, dağıtımında görülen aksaklık, ada
letsizlik ve basın özlgürlüğüne ters düşen uygu
lamaların düzeltilmemesi, 

16. Basın İlân Kurumunun gazeteler üze
rinde arzulanan etkenlikte denetim kuramaması, 

17. Basın hizmetlerinin dağınık ve çeşitli 
kuruluşlarca yürütülmesi, 

— 393 — 



M. Meclisi B : 62 29 . 3 . 1972 O : 1 

18. Bazı kimselerin gazeteciliği bir çıkar 
aracı olarak 'kullanma yoluna sapması VG bu ne
denle bazı gazete sahiplerinin kadrolarını, «nay
lon kadro» olarak tabir edilen «san» işçilerle 
doldurması, 

19. Radyo ve televizyon reklâmları konu
sunda basını tehdidedici uygulamalardan kor
kulması, 

20. Yeni gazete çıkartmak isteyenlere bası 
şartları yerine getirdiği zaman, 12 ay bekleme
den de resmî ilândan yararlanma olanaklarının 
sağlanamaması, 

21. Satan gazeteye, münderecatını düzelten 
ve güzelleştiren gazeteye, satmayan ve mündere
catını düzeltmeyen ve güzeileştirmeyen gazete
lere rağmen, teşvik edici imkânların sağlanması 
yoluna gidilmemesi, 

22. Siyasal iktidarların gazeteler üzerinde 
baskı yapma olanaklarına son verecek tedbirle
rin ortadan kaldırılmamış olması, 

23. Çok sayıda gazeteci işsizken, gazeteci
likle hiç alâkası olmayan bazı kimselerin, bazı 
resmî kuruluşlarda basın sözcülüğü ve basın 
temsilciliği görevlerinde bulunması, 

24. Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazete
ciler Sendikasının temsilcilerinin de, Basın İlân 
Kurumu ile birlikte, gazetelerin denetiminde gö
rev görmelerine imkân sağlanamaması, TRT'de 
çalışan ve fikir işçisi niteliğini taşıyan görevli
lerin halen 212 sayılı Kanun kapsamına dahil 
edilmesi için, bir faaliyetin içerisine girişilmiş 
bulunulmaması. 

Değerli milletvekilleri; 
Bugün Türkiye'de 1 212 gazete, 1 241 der

gi çıkmakta, 423 günlük gazete yayınlanmakta 
ve 226 gazete resmî ilân almaktadır. Resmî ilân 
alan gazetelerden 68'i istanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Bursa, Eskişehir ve Konya'da yayınlan
maktadır. istanbul'da 29, Ankara'da 20, izmir'de 
6, Bursa'da 4, Adana, Eskişehir ve Konya'da 
da üçer gazete resmî ilân almaktadırlar. 

1970 yılında 226 gazetede yayınlanan resmî 
ilân tutarı; 44 334 000 liradır. Bu miktarın 
21,5 milyonu İstanbul, 15 milyonu Ankara, 4 mil
yonu İzmir gazetelerine dağıtılmıştır. Bunun 
toplamı 40,5 milyon liradır. Adana, Bursa, Es
kişehir, Diyarbakır ve Konya'daki gazetelere 
ise, bu 44 milyondan sadece 2,5 milyon lira hisse 
düşmüştür. Bunun haricindeki 1,5 milyon lira 

ise, geride kalan 59 ilimizde çıkan 150 gazeteye 
dağıtılmıştır. 

Bugünkü tatbikatta resmî ilansız yaşayabile
cek ancak dört veya beş gazetenin mevcudoldu-
ğu ileri sürülmektedir. Bunun haricindeki yük
sek tirajlı birçok gazetenin dahi, yaşamak için 
resmî ilâna muhtaç olduğu ilgililerce bildirilmek
tedir. 

Bugün Türkiye'de; Ankara'da 516, istanbul' 
da 884, izmir'de 117, Bursa'da 20, Adana'da 17 
ve bu şehirlerin haricindeki diğer yerlerde de 
339 sarı basın kartına sahip kimse bulunmakta
dır. Ayrıca 295 kişi de basın şeref kartına sahip
tir. 

Durum bu olmasına rağmen, yine ilgililer ba
sın kartına sahip bu şahıslardan bir çoğunun ga
zetecilikle hiç alâkası bulunmadığını ve hattâ 
bu şahısların bazılarının da gazetecilik onuru ile 
hiç bağdaşmayan işlerle meşgul olduklarını bil
dirmektedirler. 

Ayrıca yine ilgililer, Türkiye'de bu kadar sa
rı basın kartı sahibi bulunmasına rağmen, gaze
telerde fiilen çalışan basın kartlı gazetecilerin, 
çok az bir yeiriınu tuttuğunu açıklamaktadır
lar. Yine bugün istanbul'da 55, Ankara'da 44, 
izmir'de 26, günlük gazete çıkarken, Mardin'de 
12, Tokat'ta 11, Zonguldak'ta 15 günlük gazete 
yayınlanmaktadır. 

Bu durum da, bu konudaki dengesizliği or
taya koymak yönünden ilginç bir hususu ortaya 
çıkarmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; 
Biraz evvel Demokratik Parti Sözcüsü Sayın 

Oevat önder Beyin de söylediği şekilde, tahmin 
ediyorum ki, önümüze getirilen bu konu, Tür-
kiyo'de en önemli konulardan biridir. Ve temen
ni ediyorum id, Yüce Meclis bu konuda yapaca
ğı. bir araştırma ile Türkiye'nin kalkınma mode
li paralelinde Türk basınının sorunlarına çözüm 
yolu getirecek en iyi yolu bulsun. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün toplam olarak Türk basınının son bir 

yıl içerisinde 800 000 civarında bir okuyucu 
kaybettiği ileri sürülmektedir. Bu durumda, 
basın sorunları hakkında acilen alınması lâzun-
gelen tedbirlerin neler olduğunu ve bu tedbir
lerin basın sorunlarının çözümünde ne kadar 
büyük rol oynayacağını gösteren bir husustur. 

Yukarıdan beri ortaya koyduğum nedenler 
ışığında basınımızın ve basın mensuplarının içe-
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risinde bulunduğu krizi ve bunalımı anlatmaya 
•çalıştım. Şayet, Yüce Heyetinizin oyları ile bu 
konuda bir Meclis araştırması açılacak olursa, 
bu konu derinlemesine ve genişlemesine, en iyi 
şekilde incelenerek, Yüce Meclis bu konudaki 
görevini yerine getirmiş olacaktır. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok. 
Konu üzerinde başka söz isteyen sayın üye 

yok. 
VEFA TANIR (Konya) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, söz istiyor

sunuz. 
VEFA TANIR (Konya) — Saym Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Gündemimizin birinci maddesini işgal eden 

Saym Kargılı'nm Meclis araştırması önergesi 
daha ziyade basın işsizliği, kâğıt fiyatlarının 
son zamandaki Hükümet tedbirlerine rağmen 
fazlalılığı, fikir hürriyeti, basın kartının ve Ba
sın İlân Kurumunun durumu gibi bazı önemli 
konuları içine alan bir Meclis araştırmasıdır. 
Saym Kargılı burada daha üzerinde durulması 
lâzımgelen mühim konulan da içine alarak 
önergesinde yazılı olandan fazla ağırlık taşıyan 
bir konuşma yaptı. 

Muhterem arkadaşlarım, M. G-. P. olarak ba
sınımızın meseleleri üzerinde ciddiyetle durul
masına biz de taraftarız ve peşin olarak söyle
yeyim, böyle bir Meclis araştırması açılmasına 
oy vereceğiz. 

1961 Anayasasıyle müessesemize giren Meclis 
araştırması bugüne kadar fevkalâde işleyen bir 
müessese olmamakla beraber, bizden daha zi
yade Cumhuriyet Senatosunda daha ciddî me
seleleri ortaya koymuştur. Meclisimizde zanne
derim ki iki defa Meclis araştırması neticelen
miş, bugüne kadar kabul edilen Meclis araş
tırmalarının bir kısmı da rapora bağlanmış, 
konuşulmak üzere hazır durumdadır. Bunlara 
baktığımız zaman, Meclis araştırmalarının fev
kalâde büyük ehemmiyeti olduğunu, henüz hu
zurumuza gelmemiş raporları bile karıştırdığı
mız zaman memleketin bir kısım meselelerine 
Meclisin ciddiyetle el koyduğuna şahit olduğu
muzdan ; Türk basının bugünkü durumdan kur
tarılması, daha verimli bir hale gelmesi bakı
mından bu Meclis araştırmasının da ehemmiyet

li ve üzerinde ciddiyetle durulması lâzımgelen 
bir konu olduğu kanaatindeyim. 

Demokratik düzende basın özgürlüğü en et
kili teminat müesseselerinden birisidir. Bir mem
lekette demokratik hayatın fiilen varlığını de
vam ettirebilmesi, Sorumluluk duygusu taşıyan 
hür bir basının varlığı ile sıkı sıkıya bağlıdır. 
Çağımızda radyo ve televizyon gibi kitle ha
berleşme araçları daha önemli, yeni teknikle da
ha yaygın bir hale gelmiş olmasına rağmen 
fikir ve eğitim bakımından medeni memleketler
de basın yine birinci sıradaki yerini muhafaza 
etmektedir. 

Basının belli ellerde toplanması konusu bu
gün her memlekette tartışılmakta olan bir ko
nudur. Basında gerek haber toplama, gerek 
baskı ve dağıtım işlerini süratle ve yeterlilikle 
başarma zorunluluğu vardır. Saym Kargılı da 
zannederim bunun üzerinde daha fazla durmak 
istemiştir. 

Bir taraftan sermaye, diğer taraftan vasıflı 
personel basının devamlı ihtiyacı haline gelmiş
tir. Basının belli ellerde toplanıp, yani tekelleş
mesi radyo, televizyon ve sinema rekabeti, kâ
ğıt fiyatlarının yüksekliği teknolojik gelişme
lere uygun baskı makmalarınm temini, dağıtım 
hızı sağlama, meslekte bulunanların bugünkü 
ve yarınını teminata kavuşturma gibi problem
ler hemen hemen her memlekette Hükümetleri 
ve Meclisleri meşgul eden bir mesele olduğu 
için böyle bir Meclis araştırmasıyle elimize geç
miş bir fırsatı biz de değerlendirmenin yerinde 
olduğu kanaatindeyiz. 

Basının ifa ettiği kamu hizmeti açısından 
bir yardıma muhtacolduğu düşüncesi genellikle 
kabul edilmektedir; ancak, bu yardımın doğ
rudan doğruya veya dolayısıyle yapılması ko
nusunda çeşitli görüşler ileriye sürülmekte ve 
çeşitli alternatifler üzerinde lehte ve aleyhte 
deliller ortaya konulmaktadır. Şu anda Avrupa 
Konseyi de böyle bir meselenin üzerine ciddi
yetle eğilmiş bulunmaktadır. Türk toplumunun 
sorumluluk duygusu taşıyan ciddî basına ve 
bu ciddî basının da ciddî yardımlara ihtiyacı 
olduğu kanaatini her zaman taşımaktayım. De
mokrasi ve hür basın, sorumluluk duygusuna 
sahip basın bir birinden ayrılmaz. Hür ve sorum
luluk duygusuna sahip bir basın demokrasinin 
temel taşlarından biridir. Demokratik rejim 
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yoksa, hür basın da yoktur. Hür ve sorumlu
luğunu müdrik bir basın yoksa demokrasi de 
yaşayamaz. Türk basını bugün ciddî meseleler
le karşı karşıyadır. Son günlerde alınan bazı 
düzeltici kararlara rağmen basın ciddî bir kriz, 
üzerinde durulması lâzımgelen önemli bir kriz 
geçirmektedir. Son yıllarda üst üste yapılan kâ
ğıt zamları gazete maliyetini ölçüsüz şekilde ar
tırmıştır. Telefon, teleks tarifeleri, matbaa mal
zemelerine yapılan büyük zamlar ve devalüas
yonun getirdiği sıkıntılar basınımızı ciddî bir 
krize itmiştir. 

iSonuç olarak M. G. P. adına şunları ilâve 
edelim: Basın iş kolunda gitgide koyulaşan 
bir işsizlik göze çarpmaktadır. Basm mensup
ları tarafından yapılması gerekli olan ve ancak 
gazetecilik tecrübesi olan insanların yapabile
ceği bazı görevlere gazetecilikle ilgisi olmayan 
kimselerin atandığı ortadadır ve iş krizine bir 
de bu tip atanmalar sebebolmak tadır. 

Çok sürümü olmayan, ama büyük önem ta
şıyan fikir basını en ağır tehliyeki geçirmekte
dir. Konu bu bakımdan da araştırmaya önem 
kazanmaktadır. Millet Meclisi konu üzerine 
eğilmeli ve gerekli araştırmayı yaparak basının 
dertlerine çare bulmalıdır. 

Bu kanaatla oy kullanacağımızı bildirir, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz 
efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

iSayın Celâl Kargılı'mn Türk basınının me
selelerini görüşmek ve bir karara bağlamak 
maksadıyle vermiş olduğu araştırma önergesi 
dolayısıyle söz almış bulunuyorum. 

Dünyada bilhassa demokratik memleketler
de muayyen baskı grupları vardır ki, bu baskı 
gruplarının en mühimi de matbuattır. Mat-
fbuatm girmediği ve nüfus etmediği hiç bir yer, 
hiç bir köşe yoktur. Müessiriyeti o derecedir 
ki, Batı memleketlerinde amme efkârını mat
buat olgunlaştırır, Matbuat amme efkârını bazı 
zaman bir fikir, bir düşünce etrafında topla
yabilir ve umumî efkârı o istikamete sevkede-
bilir. Bu kadar müessir bir hizmet görmekte 
olan matbuatın da kendisinin bir mesuliyet de
ruhte ettiğini ve hizmetlerini, bu mesuliyetin 
idraki içinde memleket menfaatleriyle toplayıp 

millî vatanperver ve eğitici olarak görmesi lâ-
zımgelir. 

Bugün dünyada matbuat çok ileri gitmiş 
olmasına rağmen memleketimizde bazı imkân
sızlıklar dolayısıyle maalesef istenilen seviyeye 
gelememiştir. Basın bu kadar mühim vazife ifa 
etmiş olmasına rağmen Hükümetlerimizden ge
reği şekilde yardım görmemiş ve maalesef bazı 
çevrelerin verecekleri özel ilânlara ve bazı çev
relerin yapacağı maddî yardımlara bağlı kal
mıştır. 

Devlet hizmetinde bulunduğumuz çok za
manlarda görmüşüzdür ki, birçok matbuat bir 
küçük ilân alabilmek için günlerce kapı kapı 
dolaşmaktadır. Bu şekilde bir maddî sıkıntı içe
risinde bulunan matbuattan hür, kendi düşün
cesinin naşiri efkârı olaJbilecek bir durumda 
bulunması istenemez. O bakımdan matbuata 
Ibilhassa hükümetlerin lüzumlu şekilde ehem
miyet vermesi ve onu birçok baskı gruplarının 
elinden kurtarmasıyle hür ve müstakil olması 
temin edilebilir. 

En küçük risaleden tutunuz da en büyük 
tirajlı gazete, mecmua, kitap ve saire yolu 
ile muayyen bir fikri ve halberi umumî efkâra 
yaymak durumunda olan müesseseye bugün 
matbuat diyoruz. 

Çok büyük ve muazzam bir mesuliyet deruh
te eden bu müessesenin umumî efkârımıza olan 
büyük mesuliyeti dolayısıyle kabul edilir ki, 
kendi kendini denetlemesi gerekir. Bunu nasıl 
ifa edecektir? 

Evvelâ matbuat, kadrolarını önüne gelene 
değil, bu işte yetişmiş, ehil elemanlara vermeli
dir. Saniyen artık matbuatı bir bulvar gazete
ciliği, bir sansanyon gazeteciliği halinden çıka
rıp, fikir, düşünce ve espri gazeteciliği haline 
getirmelidir. 

Bugüne kadar Remî ilân Kurumu yolu ile 
gazetelerimize verilmekte olan ilânların yerin
de yapıldığına inanmıyorum. Anadolu'nun bir
çok yerlerinde 10 - 15 nüsha çıkmayan, tek yap
raklı gazetelere verilen ilânlarla İstanbul'da bü
yük kadrolarla çalışan gazetelerimize verilen 
ilânların hemen hemen aynı mahiyette olduğu 
görülmektedir. 

özel ilân sahiplerinin büyük tirajlı gazete
lere müşteri olduğu bir hakikattir. Ekonomik 
bir düşünce ile gayet tabiî ki, bu ilân sahipleri-
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nin kendi imal ettiği mamullerini halka yaymak 
ve duyurmak maksadıyle büyük tirajlı gazete
lere ilân verecektir, ama bunun yanında mem
leket fikriyatını olgunlaştıran fikir gazeteleri
nin uğradığı büyük zorluklar da ortadadır. 

Şu neticeye varılıyor ki, Türkiye matbuatını 
büyük ölçüde tesir altında bırakacak resmî ilân, 
özel ilân ve diğer yardımların kanalize edilmesi, 
bunların hukukî ve kanunî bir çerçeve içerisin
de seyyanen değil de, hakkaniyet ölçüleri içeri
sinde tevzii bir mecburiyet haline gelmektedir. 

Yaşama imkânları bu kadar dar, maliyetleri 
çok yüksek olan gazetelerimizin bugün bir malî 
sıkıntı içerisinde oldukları, hatta bazı çevreler
de düşünüldüğü gibi, resmî ilânları kaldırıp 
(bunları bir resmî gazete içerisinde toplayıp ga
zetelerimizin bunlardan mahrum edilmesi or
taya çıkarsa 1 - 2 büyük tirajlı gazete dışın
da Türkiye'de fikir gazetesi kalmayacaktır. Bu 
takdirde bütün gazetelerimiz çıplak kadın res
mi basmak, müstehcem roman neşretmekten 
ibaret olan ve bazı gençlik çevrelerinde tutu
lan gazetelerden başka fikir, düşünce ve mem
leketçi görüş ifade eden her hangi bir matbua 
bulmak mümkün olmayacaktır. O bakımdan bu 
Meclis araştırma önergesinden evvel Hüküme
tin yapmak mecburiyetinde olduğu bazı hizmet
ler vardır. Evvelemirde matrisinden, baskı ma-
kinalanndan, dizgi makinalarından kâğıdına, 
mürekkebine kadar bütün emtiadan Gümrük 
Vergisi alınmaması, saniyen kâğıt, makina ve 
diğer malzemenin fiyatlarının düşürülmesi lâ
zımdır. Madem ki, bu hizmet büyük bir amme 
hizmetidir, kültür hizmetidir, memleket sat
hında okuma - yazmayı teşvik eden, doğru dü
şünceyi teşvik eden bir müessesedir, bu mües
sese bir âmme hizmeti gördüğüne göre, tıpkı 
amme hizmeti görürken zarar eden Demiryol

ları, Havayolları gibi bunların da zararlarının 
karşılanması yolunda Devlet riski göze alma
lıdır. Yoksa, elimize aldığımız birçok gazeteyi 
aile ocağımıza sokamaz duruma geleceğiz. Ken
dilerine yeteri kadar ücret ödenemez duruma 
gelen kaliteli muhabir, muharrir veya başmu
harrir gibi kalem erbabını da gazetelerin içinde 
göremez duruma geleceğiz. Onun yerine, ucuz 
kalemler, sansasyonel haber imal eden muha
birlerle gazetelerimiz dolup taşacaktır. 

ikinci olarak; gazetelerde çalışan kişilerin 
de istikballerini garantiye alacak, teminata bağ
layacak şekilde tedbirler alınmalı, Basın Ka
nunu buna göre yeniden düzenlenmelidir. 

Bu basın meselesi, vatan meselesidir, bir va
tan savunması kadar mühim meseledir. Bu ba
kımdan, bu meselenin topyekûn ele alınıp, Dev
let eliyle değil de, Devletin maddî himayesiyle 
onları organize etmek ve memlekete faydalı bi
rer unsur haline getirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu bakımdan, bu önergenin yerinde olduğunu, 
araştırma açılmasının gerektiği kanaatinde bu
lunduğumuzu arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, konu üzerinde baş
kaca söz isteyen sayın üye? Yok. 

Şimdi, Sayın Celâl Kargılı tarafından veril
miş olan önergenin oylamasını yapacağız. Türk 
Basını ve mensuplarının sorunlarını tespit et
mek ve bu sorunlara çözüm yollan bulmak ama-
cıyle bir Meclis araştırması yapılmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurulacak komisyonun 13 üyeden kurul
masını, görev süresinin, üye seçimi tarihinden 
başlamak üzere üç ay olmalını ve gerektiğinde 
bu komisyonun Ankara dışında da çalışması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, gereği 
yapılacaktır. 

A) 

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yük
sek Heyetinizin daha önce aldığı karar gereğin
ce şimdi sözlü soruların görüşülmesine geçiyoruz. 

1. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Bas-
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bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
Sayın Devlet Bakanı Doğan Kitaplı burada, 
Sayın Talât Orhon? Yok. Soru sahibinin bulun
madığı görüldüğünden, soru bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 
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2. — İçel Milletvekili Çetin Yıbmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesiniîi ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
iSayın Bakan burada, sayın soru sahibi izinli
dir. Bu itibarla soru ertelenmiştir. 

3. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
Sayın Bakan buradalar, Sayın Ata Topaloğlu? 
Yok. Bu soru da sayın soru sahibinin hazır bu
lunmamaları nedeniyle bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamayacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
Sayın Bakan buradalar, soru sahibi Sayın Adil 

, Turan?. Yoklar. Bu soru da sayın soru sahibi-
• nin hazır bulunmamaları sebebiyle bir defaya 
! mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
| 
i 5. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
\ can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
j fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
I (6/99) 
i 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
i Sayın Bakan buradalar, sayın soru sahibi Ha-
I san AH Gülcan? Yok. Soru sahibinin hazır bu-
| Ilınmaması sebebiyle soru bir defaya mahsus 
j olmak üzere ertelenmiştir. 
I Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Ba-
j kanı Sayın Ferid Melen buradalar, diğer soru-
i larla ilgili bakanların hazır bulunmamış ol-
I maları ve çalışma programımız gereğince, gün

demimiz mucibince yapacak başka da işlem kal
madığından, 30 Mart 1972 Perşembe günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,05 

I— • • 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk 

basını ve mensuplarının sorunlarını tcsbit etmek 
ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/81) 

2. — 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 Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/92) 

3. — 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) 

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

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

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge 
si (8/8) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın ta
nın ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 

kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

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

9. — İçel 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 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

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

11. — 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, «Arazd kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nei madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabaneı uyruklu 
)kulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nei 



maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

13. — 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>> 

14. — Bursa milletvekilleri Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım 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) 

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

16. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasannı 88 nci mad
desi gereğince bir G-enel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

17. __ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

18. — İçel M&lletvekild Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
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) 

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkahn'm Haş 
haş ekimi ile Afyon istihsalinin smırlan-

. 2 — 
I chrılımasma süratle gidilmesinin ekonomik ve 
I sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı

nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

20. — 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-
•eğinee bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
öneırgesi (10/30) 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettdn Kara -
•a'rım; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Mecllis araştırması yapılmasına dair önergesi 

10/29) 

22. — 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 Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın S8 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

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

25. — 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-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
I Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum-



suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

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

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

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

32. — Sakarya Milletveikili 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) 

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

34. — 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) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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 Anayasamın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

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

37. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara-
rjiım önceden haber .alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
biberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maflcsadıyla Anayasa
lın 88 nci maddesi uyaranca bir Meclis Araştır-
nası açılmasına dair önergesi (10/38) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk 'Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
oir Mecııs Araştırması açılmasına dair önergesi 
• 10/40) 

39. — Sakarya Milletvekilleri Hayretin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'-
•"telci bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırma-sı açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

40. — 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 
tr.addesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/430 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne-



denlerini tesbit etmek ve İra soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

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

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini «^aya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla almması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mecnu* 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 4aiı 
önergesi (10/48) 

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

47. — 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 uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 
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48. — 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) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

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

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

'92. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla almması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

53. — 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) 

54. — 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-
•nıca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

55. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 



sanayiinin kurulması için şartların neler oklu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

56. — 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) 

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

58. — 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 maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önereresi. (10/62') 

60. — 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 
(10/63) 

61. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 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 uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
08 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/08) 

63. — Samsun Milletvekilli Kanıran Evvliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
madldesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

64. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

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

66. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağılı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
aiasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

68. — İstanbul Milletvekilli Eşref Derinçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
ııaline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/09) 

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

71. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ım, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl 'eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerimin nedenleri
ni tesbit ötmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ^e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

75. — Konya Milletvekili Üzer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorumlarımın meler olduğunu tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nıei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması aıçıimasıma dair 
önergesi (10/71) 

76. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
içel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) i 

77. — Adıyaman Milletvekili Kâmiiıl Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi.. 
(10/74) 

78. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

79. — Gaziantep Milletvekili Şdnasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

81. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

82. — İçel MûlMvökifli Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

•83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

84. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 



tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama-
eiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

•85. — içel Milletvekili Celâl Kargıflı'mn, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

186". — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

87. — İzmir Milletvekilli Kemali Önlder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak aıma-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

'•88. — Uşak Milletvekili Eahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kuram haline getirmek 
maksaıdiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

,89. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak terbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

90. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürünü erini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

91. — Ankara Milletvekilli Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, G-üreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz kesini, tarla açma, yerleşime, düzensiz 
otlatma ile onman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

93. — Konya Milletvekili Faruk Sükaaı'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

94. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

95. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epicle-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

96. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes-
biti maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/94) 

97. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, bankalarımı
zın; 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu bankaların 
ekonomimize katkılarını tesbit etmek maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis, araştırması açılmasına dair önergesi. (10/95) 

-98. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkın
daki görüş ve esaslarını tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

99. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel gömüş m e açıl
masına dair önergesi. (8/42) 



'100. — Adana Millet vekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun gelliıştirilm.eısi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadiyle Anayasanın. 88 ııci maddesi 
uyanınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (îO/9'6) 

101. — Ankara Milletvekili Suna Tu rai ile 
iSinop MiMetveikili Hilmi İşgüzar'ın, 657 eayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakarilcığınm tuitum ve davranışlarını teısıbit 
leltmelk amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açıllmaısına 'dair 
önergesi ('8/43) 

,102. — Yozgat Milletvekili Abdullılalı Baş-
türik'ün, 'besin ımaddeledinin, üretim, kali'tc ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi besilen-
ime düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tesıbit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının gerekli olup 'olmadığı
nı irıceılemelk malksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araş/tııunası aeıl-
•maısına dair önergesi (10/97) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına .dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzınıir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) [ 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
*özlü sorusu (6/31) 

5. — İamir Milletvekili Talât Orhon'un, 
fzDilr'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerimden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
-sözlü sorasu (6/32) 

>Q. —•• İzmir Milletvekili Talat Orhon'un, 
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamıdi 
Ilamameıoğlu'nun, Efeer ve Akşehir göllerinin 
meydana ^getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

8. — Sinop Milletvekilli • Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
>Vı kanından sö/lü sorusu Cfi^B) 

9. — Sivas Milleıtveikili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

.10. — İstanbul Milletvekilli Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

11. — 'Sinop Milletvekili Hlilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz-
Hi sorusu (6/62) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında'buluna» 
drapte elverişli topraklara dair Maliye Bafcanu?-
ian sözlü sorusu (6/64) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

14. — İçel Milletvekili Çetin YıLmaz'ın, içel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

15. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
•umısTi (6/74) 

16. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka-



demişinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Da/kanından sözlü sorusu. (6/78) 

17. —. İçel Milletvekilli Cetlâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerimin kactüleri-
nin bulunmasına dair Başbaikandan sözüü so
rusu. (6/80) 

',18. — Kastaım|oımı Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu^da bir kâğıt fabraika-
smın kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan »özlü sorusu. (6/81) 

19. — 'Kastamonu Milletvelkili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

20. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

22. — Afyon Karahi'saı- Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanırın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94) 

25. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turanın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

28. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

29. — İstanbul Milletvekili Eşref Derineay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakamların
dan sözlü sorusu (6/100) 

00. — Afyon Karahisar Milletvekili Haindi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

01. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

32. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

33. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüce-oğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

84. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

35. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafundam, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

37. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 



m — 
39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-

can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Oücooğ-
Ju'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü serusTi (6/116) 

44. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

45. — îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıktı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

47. — Gaziantep Milletvekili Şinas'i Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resnu kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstanbul 'Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Balkanından sözlü sorusu (6/121) 

49. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

50. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

51. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

52. •— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

III 
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 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . İTO) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(Millet Meclisi 02 nci Birleşim) 


