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1. — Eskişehir Milletveki Seyfi Öztürk'-
ün, tatil münasebetiyle çıktığı gezilerde 
gördüğü çeşitli konulardaki gecikmeler ile 
pancar fiyatları konusunda gündem dışı 
demeci ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Me
sut Erez'in cevabı. 824:827 

2. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Sıtkı Hatipoğlu'nun, Petrol Ofisi Genel 
Müdürünün işten elçektirilmesi konusun
da gündem dışı demeci ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'-
nun cevabı. 827:830 

3. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, memurların Personel Kanunun
dan doğan 9 aylık maaş farkı alacakları ile 
hububat tavan fiyatı münasebetiyle gün
dem dışı demeci ve Maliye Bakanı Siya 
Müezzinoğlu'nun cevabı, 830:833 

Sayfa 
4. — Manisa Milletvekili Muammer Er-

tem'in, tarım ürünlerinde ve uygulanan 
taban fiyat politikası konusunda gün
dem dışı demeci ve Ticaret Bakanı Naim 
Talû'nun cevabı. 833:837 

5. — Malatya Milletvekili Mustafa 
Kaptan'm, Malatya'nın elektrik sıkıntısı 
konusunda gündem dışı demeci ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Koda-
manoğlu'nun cevabı. 837:839 

6. — Tokat Mifletvekili Mehmet Ka-
zova'nm, tarım ürünlerine uygulanan fi
yat politikası dolayısıyle üreticinin çek
tiği sıkıntılar konusunda gündem dışı de
meci. 839:840 

7. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk'ün Münih Olimpiyat Oyunla
rında Türk ekibinin aldığı sonuçlara da
ir gündem dışı demeci ve Spor ve Gençlik 
Bakanı Adnan Karaküçük'ün cevabı. 840:843 

8. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fev
zi Güngör'ün Bulgaristan'ın Rodop bölge
sinde yapılan Türk katliâmı konusunda 
gündem dışı demeci 843:844 
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Sayfa 
9. _ Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-

çıoğlu'nun bazı bölgelerde jandarmanın 
köylüye kötü muamele konusundaki gün
dem dışı demeci ve İçişleri Bakanı Ferit 
Kubat'ın cevabı. 844:846 

10. — Malatya Milletvekili Hakkı Gök
çe'nin, öğretmenlerin yan ödemeler ile il
gili şikâyetleri konusunda gündem dışı! 
demeci. 846:847 

11. — Kütahya Milletvekili ilhan Er-
soy'un imamlarla vekil imamların kadro 
durumları ve fabrikasyon halı imalâtı 
konusunda gündem dışı demeci. 847:848 

12. — Denizli Milletvekili Sami Ara
lan'in, Denizli ilinin sorunları konusunda 
gündem dışı demeci ve Tarım Bakanı il-
yas Karaöz'ün cevabı. 848:853 

13. — Kastamonu Milletvekili Hasanı 
Tosyah'nın yaptığı gezide temas ettiği 
yurttaşların dert ve ihtiyaçları ile Hükü
metten dileklerine dair gündem dışı deme
ci. 853:85ö 

14. — İçel Milletvekili Kadir Çetin'in, 
pamuk üreticisinin sorunlarına dair gün
dem dışı demeci. 855 : 858 

15. —Muğla Milletvekili Ahmet Bui-
danlı'nm pamuk ve zeytinyağı fiyatları 
konusunda gündem dışı demeci. 858:859 

16. — Eskişehir Milletvekili Şemsettin 
Sönmezin sunî hayat pahalılığı konusun
da gündem dışı demeci. 859:861 

17. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Bayındırlık: Bakanı Mukadder özte-
kin'e dönüşüne kadar, Devlet Bakanı is-

Sayfa 
mail Arar'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/904) 861 

18. — Mazereti dolayısıyle 5 Eylül 
1972 tarihinde yurt dışına gidecek olan 
imar ve iskân Bakanı Turgut Toker'in 
mezun sayılmasına ve dönüşüne kadar ken
disine Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman' 
in, vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/903) 861 

19. — içel Milletvekili Celal Kargılı' 
nın, halkımızın iyi beslenmesini sağlamak 
ve Beslenme ve Gıda Bakanlığı kurulma
sını temin etmek amacıyle, Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me yapılmasına dair önergesi. (8/49) 861:862 

IV. — GÖRÜŞÜL/EN İŞLER 824 
1. — Jandarma Geneil Komutanlığının 

yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, 
araç ve gereçlerle donatılması amacıyle 
içişleri Bakanlığı Jandarma ^Genel Komu
tanlığına gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında 
feanun tasarısı ve Millî Savunma, İçiş
leri ve 'Plan 'komisyonlarından 5'er üye
den kurulu 87 No. lu Geçici Kompusyon 
raporu (1/680) (S. Sayisı : 724) 824,865 ;866 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı ve 30 arkadaşının, 'Gelir Vergi
si IKanununu değisjtiren 202 sayılı Kanu
nun değişik (geçici 4 nıcü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi >ve Maliye ve Plan 
komisyonları raporları (2/625) (S. Sayı
sı : 710) 824,863:864 

Bu birleşimde lik oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Başkan Sabit Osman Avcı; bu toplantı yılı
nın sonuna kadar yapılacak Genel Kurul çalış-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

malarının memleketimiz ve milletimiz için ha
yırlı olması ve sayın üyelere başarılar dileğinde 
bulunarak, bu çalışma yılı içinde Genel Kurul-
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da ve komisyonlarda sonuçlandırılması gereken 
isler hakkında açıklamalarda bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülken'e dönüşüne kadar, Başba
kan Ferid Melen'in; 

Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mesut Erez'e, dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm; 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Naim Talû'ya, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Zeyyat Baykara'nın vekillik etmeleri, 

Vazife İle yurt dışına gidecek olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'e, dönüşü
ne kadar. Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik 
ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'e, Devlet Ba
kam Doğan Kitaplı'nm; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal'a, dönü
şüne kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez'in; 

Vaz'ife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik 
ve Spor Bakam Adnan Karaküçük'e, Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı'nm; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 
Bakanı Ali Rıza Uauner'e, dönüşüne kadar, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demirin; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakam Halûk Bayülken'e, dönüşüne kadar, Baş
bakan Ferid Melen'in vekillik etmelerinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
releri bilgiye sunuldu. 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçler
le donatılması amacıyle içişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasarısı ile (1/680) (S. Sayısı : 
724) 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 
30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu, değiş
tiren 202 sayılı Kanunun değişik gec/icj. 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında (2/625) (S. Sayısı : 
710) kanun teklifi yeniden açık oya sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör 
ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyes'l Hifat 
öztürkçine'nin toptancı halleri (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) kanun tekliflerinin maddeleri 
üzerinle bir süre görüşüldü. 

Açık oya sunulan kanun tasarı ve teklifine 
verilen oyların ayırımı sonunda çoğunluk sağ
lanamadığı anlaşıldığından, oylama işleminin 
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

13 Eylül 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,50'de son 
verildi. 

Başkan 
Sabit Osman Ava 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

Başkanvekij»! 
Vahit Bozatlı 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 

90 ncı maddesi ile eklenen ek geçici maddelere 
«Ek geçici madde 38» eklenmesi hakkında ka
nun hükmünde kararname (1/699) (Plân Ko
misyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekiİi Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 132 nci Birle 
simini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı
yoruz, 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilâtlanması, modem silâh, araç ve gereç
lerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma, İçişle
ri ve Plan komisyonlarından 5'er üyeden kuru
lu 87 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/680) 
(S. Sayısı : 724) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arakadaşının, Gelir Vergisi Kanunu
nu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçi
ci 4 ncil maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) 

BAŞKAN — Saym üyelerin, oldukça zaman 
alacak miktarda gündem dışı konuşma talep
leri var. Ayrıca, gündemin ikinci defa oya su
nulacak işler kısmında yer alan iki adet açık 
oylama işlemi var. 

Bu açık oylama işleminin öncelikle ve gün
dem dışı konuşmaların yapıldığı zaman içinde 
yapılması hususunu Genel Kurulun tasvibine 
sunuyorum: Kabul edenler.., Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Bu açık oylama işlemiyle ilgili kupalar ön
ce sıralar arasında dolaştırılacak, bilâhare kür
sü önüne konacaktır. Sayın üyelerin oylarını 
kulanmalarını rica ederim, 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Milletvekili S ey fi Öztürk'ün, 
tatil münasebetiyle çıktığı gezilerde gördüğü çe
şitli konulardaki gecikmeler ile pancar fiyatla
rı konusunda gündem dışı demeci ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalara ge
çiyoruz. 

ilk söz Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
'Seyfi öztürk'te; pancar fiyatları hakkımda. 

Buyurun Sayın öztürk. 

A. P. GRUBU ADINA SEYFi ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Meclislerimizin tatile girmesi sebebiyle se
çim çevrelerimizde ve diğer bölgelerde ince
leme yapmak ve vatandaşlarımızla geniş suret
te görüşmek imkânını bulduk. Bu vesileyle çe
şitli dilek ve şikâyetlere muhatabolduk. 

Karşılaştığımız konular bir veya birkaç ba
kanlığı aşmakta, bütünüyle Hükümetin sorum
luluğunu kapsamaktadır. Ancak, bunların ta
mamını bir gündem dışı konuşmanın sınırı ve 
zamanı içinde arz etmek inıkâ,nları mevcut de
ğildir. Müşahade ve tespit ettiğimiz hususların 
sadece bir kısmına özel olarak temas ederek 
yetineceğim. 

Genel görünüşüyle yatırımlarda büyük ak
saklıklar ve gecikmeler vardır. Bugünkü taki-
bettiği seyir ve tempo itibariyle programa alı
nan işlerin yapımı hedefin çok gerisindedir. 
Bir kısım işlere ise henüz hiç başlanmamıştır. 
Köy ve kasabalarımıza yönelen hizmetlerdeki, 
özellikle Karayolları, Devlet Su işleri ve Tür
kiye Elektrik Kurumu çalışmalarında tahsisat 
ve ödemelerdeki gecikmeler, organizasyon nok
sanlığından doğan aksaklıklar ağırlıkla dikka
ti çekmektedir. 
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Tesisleri tamamlandığı halde elektriği he
nüz bağlanmamış köyler vardır. Katılım pay
lardım ödenmesinde Hükümet anlayış göster
memektedir. Köy işleri Bakanlığının yürüttü
ğü çalışmalara diğer bakanlıklar, yardımcı ol
mak şöyle dursun, bazı konularda engelleyici 
bir tutum içinde bulunmaktadır. Koordinasyon 
noksanlığı hizmetlerin verimimi azaltmakta ve 
gecikmelere sebebolmaktadır. Bütün bu konu
larda müşahhas ve ayrıntılı bilgi ve ayrıca ba
kanlıklara iletilecektir. 

A. P. olarak biz, Türkiye'nin kalkınmasının 
ancak köyün kalkınması ile mümkün olacağı
na inanmaktayız. Köyden fışkırmayan ve ni
metleri köye götürülmeyen bir kalkınmanın 
mümkün olmayacağına dair inancımız ikinci 
Beş Yıllık Planımızın anayapısmı, temel felse
fesini teşkil etmiştir. Ancak, derhal ifade ede
lim ki, bugünkü Hükümet bu inanış ve felsefe
den ayrılmış görünmektedir. Bu iddiamızı hak
sız ve \nsafsiz saymamak lâzımdır. 

Bu yıl hububat fiyatlarına cüzî de olsa bir 
zam yapılmamıştır. Tartışılmış bulunan bu ko
nuda ıtekrar 'dönmek istemiyorum. 

Şimdi, yeni bir vaziyet hâsıl oldu. Hububat 
fiyatları sabit kaldı. Ancak, suni gübre fahiş 
fiyatla satılmaya başladı. Gübrenin kilogramı 
55 - 60 kuruş iken, buğdayın kilogramı 90 ilâ 
95 kuruş idi. Bu yıl gübre 215 kuruştur. Buğ
day ise yine 95 kuruş civarındadır. 

(istanbul Milletvekili Lebit Yurdoğlu'nun 
anlaşılmayan bir müdahalesi), (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

Bunu izah etmek mümkün değildir. Gübre 
bağlantısında Hükümet geç kalmıştır. Dünya pi
yasası, başlıca gübre talep eden memleketlerin 
durumu ve talep projeksiyonu iyi izlenip değer
lendirilememiştir. Pahalı gübre ithali yapılmış
tır. Bu durumu içimize sindirmek mümkün de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 52 nci 
maddesine göre, «Devlet, tarım ürünlerini ve ta
rımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için 
gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.» Hü
kümetin icraatı bu hükme tamamiyle ters düş
mektedir. ileri sürülen gerekçe tatminkâr de
ğildir. Ekonomik sıkıntıların yükü tek taraflı 
olarak bir zümreye yüklenemez, işçiler toplu 
sözleşme, memurlar personel rejimi içinde hayat 

pahalılığına karşı kendilerini koruma imkânına 
kavuşmuşlardır. Ancak, çiftçiler için henüz böy
le bir garanti mevcut değildir. 

Bugün acele mesele olarak 52 vilâyette, 6 bin 
köyde 300 bin pancar çiftçisini ilgilendiren pan
car fiyatları konusu ile karşı karşıyayız. Bu ke
simde çalışan faal nüfus 1 milyonun üstündedir. 

1970 yılı pancar fiyatı, kilogramı 14 kuruş 
iken, 6 kuruş zam yapılarak 20 kuruşa çıkarıl
mıştır. O tarihten 1971 tarihine kadar işçi üc
retlerinde vasati % 25, taşıma ücretlerinde % 23 
ilâ % 98; vasati % 45, makina ve yedek parça
da % 111 ilâ % 177, suni gübrede % 31 ilâ 
% 75, akar yakıtta % 36 ilâ % 50 artış olmuş
tur. Maliyet yükselince çiftçi geliri azalmıştır. 

Hükümetin tarım ürünleri fiyat politikasını 
paylaşmamıza ve olumlu karşılamamıza imkân 
yoktur. Bu konu, her türlü siyasî fayda sağla
ma düşünce ve hesaplarının çok uzağında kal
maktadır. Enflasyon ihtimalini ortadan kaldır
mak, fiyat artışlarının hızını kesmek ve ekono
mide istikrar sağlamak amacıyle tarım ürünleri
nin fiyatlarının dondurulması gelir dağılımında 
dengeyi bozan bir tasarruf olmuştur. Kaldı ki, 
A. P. Grubu olarak enflasyon ihtimali üzerinde 
ileri sürülen görüşlere katılmamız da hiçbir su
retle mümkün değildir. 

Çağın devletinin, ekonomik ve sosyal bir 
Devlet olduğu unutulmamalıdır. Sosyal hedef
lerden uzaklaşarak veya onları bir kenara ite
rek ekonomide başarı sağlanamaz. Sağlandığı id
diası ise sosyal devletin gereğine uygun düşmez. 

Şüphesiz devalüasyondan sonra fiyat istikra
rı hayatî önem taşır. Ancak, 1970 devalüasyon 
kararı tek başına alınmamıştır. Birçok ekono
mik tedbirlerle ve istikrar programı ile birlik
te yürürlüğe konulmuştur. 12 Mart sonrası 
hükümetler istikrar programını bir tarafa itmiş, 
tedbirleri uygulaımamış, mal ve hizmetlere zam 
yapmıştır. Böylece suni fiyat artışlarını destekle
miştir. Şimdi, bu hatalı Hükümet icraatının me
sullerini bir tarafa bırakıp, bunun bedelini çift
çiye ödettirmek insafsızlıktır, haksızlıktır. 

Açık bütçe, yanlış fiyat politikası ve nihayet 
yatırımlardaki gecikmeler enflâsyon sebebi ola
rak gösterilebilir. Ancak, bugünkü vaziyet ta
mamen bunun aksinedir. Merkez Bankasında 1 
milyar dolara yakın döviz mevcuttur, işsizlik 
memlekette büyük bir felâket halini almıştır. 
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Planlamada hazır projeler vardır. Ancak bunla
rı realize etme imkânları becerikli ellere, hünerli 
ellere kalmıştır; bunu bulamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırımlarda haki
katen yurt ölçüsünde bir duraklama görülmek
tedir. Belki Hükümet birtakım bağlantılardan 
bahsedecektir, birtakım yatırım teşebbüslerinden 
bahsedecektir, ama derhal ifade edelim ki, fizikî 
yatırımlar normalin çok altındadır. Sayın Baş
bakan Melen, Hükümette mesuliyet aldığımız 
devrelerde, bize daima fizikî yatırımlardan bah
seder, bunları izleyip izlemediğimizi, ne ölçüde 
gerçekleştiğini sorardı. Biz de soruyoruz şimdi 
kendisine; 1971 yılı Eylül ayı itibariyle, 1972 
yj.ii Eylül ayı itibariyle fizikî yatırımlar ne oran
da gerçekleşmiştir? Bunu açıkça ortaya koymak 
lâzımdır. Böylece, iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi 
gidiyoruz, bunun bir muhasebesini kamuoyu 
önünde yapmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, biz tenkit ve temen
nilerde bulunurken üslûbumuza ne kadar ölçü ve 
insaf?, hâkim kılsak, vatandaşın çektikleri insaf 
ve tahammül sınırını aşmıştır. 

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

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EEEZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhte
rem milletve'kileri; 

Seyfi öztürk arkadaşımızın pancar fiyatla
rıyla ilgili mütalâasına, şimdilik kısmen, arzı ce-
vabetmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Sayın öztürk arkadaşımız, ziraatte girdile
rin pahalılaştığını ve bu suretle pancar maliyeti
nin yükseldiğini ifade ile, bu noktadan hareket
le pancar fiyatlarının artırılması lüzumuna işa
ret etmiştir. 

Bir maddenin fiyatlarının artırılmasını mü
dafaa ederken, onun sadece maliyetinin artmış 
olduğunu, genel olarak, ifade ile talepte bulun
mak yeterli değildir. Bunun yanında, nasıl de
valüasyonun sonrasında ekonomik istikrar önem 
kaşanıyorsa, ki arkadaşımız bunu ifade buyur
muştur, memlekette ekonomik istikrar her za
man önemlidir. 

Ayrıca, bulunduğumuz yıl dahi bir devalüas
yon sonrası yılıdır. 
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Binaenaleyh, ziraî ürünlerimizin veya herhan
gi bir maddenin fiyatlarının yükseltilmesini is
terken, ekonomik istikrar konusunu ihmal et
memek icabeder. Ekonomik istikrarın bozııl-
masıyle kimlerin daha çok zarar gördüğü orta
dadır. Bu arada sabit gelirliler ve çiftçiler eko
nomik istikrarın bozulmasından en fazla zarar 
gören vatandaşlarımız olmaktadır. 

Ayrıca, pancar fiyatı yükseltilip, şeker fi
yatı aynı kaldığı takdirde, bunun da bazı sorun
lar yaratacağı şüphesizdir. Pancarın fiyatında
ki bir kuruşluk bir yükselme, şekerin fiyatına 7 
kuruş şeklinde aksetmektedir. Binaenaleyh pan
carın fiyatının yükseltilmesini talebederken, bu
nun şeker fiyatlarına inikası ne olacaktır, şeker 
fiyatları o nispette yükseltildiği takdirde, bunun 
şekerle ilgisi bulunan diğer maddelere ve eko
nomiye tesiri ne olacaktır; bunların da etraflıca 
izah edilmesi gerekir, Elbetteki bir gündem dı
şı konuşmada muhterem arkadaşımız işin bu ka
dar detayına inemezdi. Ancak ben, anahatları 
itibariyle, meselenin, burada teferruatına girme
den, ne gibi veçheler gösterdiğini arza çalıştım. 

Bununla beraber, muhterem arkadaşıma özet
le söyleyeceğim husus şudur: Nasıl kendileri 
pancar fiyatı üzerinde, buğday fiyatı üzerinde 
duruyor ve durmaya lüzum görüyorlarsa, Hükü
met de aynı hâdiselerden haberdardır, bihaber 
değildir; Hükümet de durmaktadır, incelemele
rimiz sonunda ne gibi bir karar vereceğimizi şim
diden söylemem mümkün değildir. Bu inceleme
ler yapıldıktan sonra.,. 

MUSTAFA BOYAR (Samsun) — île zaman 
yapılacak, gelecek sene mi?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Efendim, bir şey mi 
söylediniz?... 

MUSTAFA BOYAR (Samsun) — Bu incele
meler gelecek sene mi yapılacak?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — ister gelecek sene 
olur, ister bu sene olur efendim. Ama her halde 
incelenmesi muvafık olan bir zaman içerisinde 
incelenerek karar vermek lâzım gelir; bir şeyi 
tetkik etmeden karar vermek ve sez söylemek 
doğru olmaz. Ben de şimdi, bu konuyu ayrıntıla-
rıyle Hükümet tetkik ettikten sonra, ki tetkik 
edecektir, daha açık bir beyanda bulunabilece-
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ğimi ifade etmek istiyorum. Maksadım bundan 
ibaret. 

Saygılarımı sunarım. 

2. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı II a-
tipoğlu'nun, Petrol Ofisi Genel Müdürünün işten 
eleeJitirümesi konusunda gündem dışı demeci ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Nuri Koda-
manoğlu'mın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
Cumhuriyetçi Parti Grubu adına, enerji ve ener
ji personeli konusunda, gündem dışı söz istemiş
siniz ; buyurunuz. 

CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yüce Meclisimizin yaz tatilinde bulunduğu 
dönemde Petrol Ofisi Genel Müdürünün görevin
den alındığı haberi basınımızda yer aldı. Bu ha
beri eski Genel Müdürün basın toplantısı takip 
etti. Ve kendisinin suiistimallerle mücadele et
tiği için, menfaatine dokunduğu çevrelerin tesi
riyle görevinden alındığını iddia etti. C. H. P.' 
den bir senatör konuyu kendi grubunda görüş
mek isteğinde bulundu. Aynı partiye mensup 
bir başka milletvekili ise soru sordu. Nihayet, 
birkaç gün önce milletimizi karanlık bir uçu
rumun kenarından kurtaran 12 Mart ve onun 
getirmiş olduğu Sıkıyönetim idaresini taraf tut
makla, tutucuları korumakla itham eden; Mec
lisimizi, reformları yozlaştırmakla suçlayan aynı 
partinin Genel Başkanı yaptığı konuşmasında, 
kendisine has bulanık ifadesiyle, bu konuya da 
tesahübetmek istedi. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam, Genel 
Müdürün iddialarını vehim olarak nitelediği ba
sındaki kısa açıklamasında, sebeplerin hukukî 
ve idarî olduğunu beyanla Meclisin açılmasında 
Yüce Meclise bilgi sunacaklarını vait buyurmuş
lardı. 

Meclisimiz çalışmaya başlamış olmasına rağ
men, henüz Sayın Bakan tarafından bir açıkla
ma yapılmış değildir. Anlaşılıyor ki, Sayın 
Enerji Bakanı, bu konuda, kendi grubunda ko
nuşmayı tercih etmiş görünüyor. Halbuki, mem
leketin hayat damarlarını teşkil eden böyle bü
yük bir konuda, enerji konusunda, enerji politi
kası ve enerji personeli politikası hakkında bu 
tercihin doğru olmadığını özellikle belirtmek is
terim. 

Bu iddialar, bir parti meselesi olmaktan çok 
bir kamu idaresinin ve iradesinin selâmetiyle il
gilidir. 

Bu itibarla, hakikatlerin ne olduğunu Yüce 
Meclis bilmek mevki ve mecburiyetindedir. Bu 
sebeple millete her şeyin açıklanması gereklidir. 

Ben şimdi huzurunuzda Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanını bu ihtiyaca cevap ver
meye davet ediyor, beni dinlediğiniz için teşek
kür ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Devlet hayatında, idarenin gereği olarak, za
man zaman memurların görev yerlerinin değiş
tirilmesine ihtiyaç hasıl olabilir. Bu hikmetler
den Yüce Meclise ve Türk Milletine karşı so
rumlu olan bakanlar, bu gereği yerine getirir
ler ve genellikle, meselenin bir siyasî yönü yok 
ise, konu memur ile amiri arasında ve eğer ihti
lâf varsa Danıştayda çözülegelir. 

Her nedense, Petrol Ofisi Genel Müdürünün 
görev yerinin değiştirilmesine ilişkin tasarrufu
muz ilgi görmektedir. Ben baştan arz ettiğim 
gereğe uyarak, bir memurun genellikle sicilini 
de ilgilendiren konuların kamu oyunda açık 
tartışılmasının mahzurlu olduğunu düşünerek, 
açıklama yapmaktan, mecbur olmadıkça, kaçın
dım. Fakat öyle görüyorum ki, şu andan itiba
ren birtakım gerçekleri söylemek, benim için 
kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 

Bu itibarla müsaade ederseniz, konuyu kı
saca arza çalışayım. 

Hatırlayacağınız gibi, 9 Şubat 1972 günü, 
sayın arkadaşım Yılmaz Alpaslan, bu kürsüden 
bir konuşma yapmış ve Petrol Ofisi Genel Mü
dürünün bir ihale konusunda yolsuzluk yaptı
ğını, bu yüzden devleti 135 000 lira zarara sok
tuğunu, hatta bu suçu örtbas etmek için de ev
rakta tahrifat bile yapılmasına sebebiyet veril
diğini beyan ile konunun incelenmesini istemiş
tir. Bilâhara sayın arkadaşımız, 23 Şubat 1972 
tarihli mektubuyla da, bu genel müdürün gö
revden alınmasını o zamanki bakan arkadaşı
mızdan istemiştir. 

Sayın arkadaşımızın konuşmasını ihbar sa
yan Savcı, Bakanlık tarafından yapılan tahki-
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kat dosyasını da inceledikten sonra, ademi ta
kip kararı vermek yerine, dava açılmasına ge
rek görmüş ve 9 ncu Asliye Ceza Mahkemesin
de, sanıyorum, dâva ikame etmiştir. Şu anda 
dâva rüyet edilmektedir. Bu itibarla, Anayasa
mızın 132 nci maddesine riayet etmek amacıyle, 
bu konuda başka bir beyanda bulunmanın doğ
ru olmayacağı inancıyle meselenin bu kısmını 
bir kanara bırakıyorum. Temennim, ilgili me
murların beraet etmeleridir. 

Adı geçen Genel Müdürün görevden alınma
sına ilişkin öteki sebepler, bu safhadan sonraki 
tutum ve davranışlarıyle ilgili olduğu için, bu 
safhada birtakım bilgiler vermek imkânım var
dır ve onları size kısa kısa arz edeceğim. Bu 
safhaya kadar olup bitenler Sayın Nezih Devres 
zamanında tekevvün etmiş muamelelerdir. 

Yine hatırlayacaksınız, 7 Temmuz 1972'de, 
Sayın Yılmaz Alpaslan ikinci kez söz olarak, 
Petrol Ofisi Genel Müdürü hakkında görevden 
alınması gereğini anlatan ve bunun sebeplerini 
ortaya koyan bir konuşma daha yaptılar; ve bu 
konuşmaların da, «Genel Müdür hakkında mah
keme devam etmektedir, ilk celsesinde Ofisin 
zarar edip etmediğinin sorulmasına mahkemece 
karar verilmiştir. Mahkemeye Genel Müdürlük 
cevap verecektir. Bir genel müdür sanığı oldu
ğu mahkemeye «zarar vardır» diyerek kendini 
suçlayan bir cevap veremez, bu akla aykırıdır, 
dolayısıyle kendisini savunan birtakım cevap
lar ile adaletin tecellisine engel olabilir. Bu se
beple görevinden alınması tabiîdir.» tarzında 
konuştular. 

Bendeniz önce, Genel Müdürün, kendisiyle 
ilgili de olsa, vereceği cevaplarda kayıtlara, ha
kikatlere bağlı kalması gerekeceğini düşündü
ğüm için, hemen o gün söz alarak sayın arka
daşımı cevaplamadım; bekledim, cevabın veril
mesini bekledim, cevap ne ise ona göre hareket 
etmeyi doğru gördüm. Ertesi gün Genel Müdür
lükten mahkemeye cevap gitti. Bunu öğrendi
ğimde, Teftiş Kurulu Başkanını görevlendir
dim; gidiniz, mahkemeye giden cevabın kayıt
lara ve gerçeklere uyup uymadığını kontrol 
ediniz ve bana rapor veriniz, dedim. Teftiş Ku
rulu Başkanı, bana verdiği 10 Temmuz tarihli 
raporu ile «verilen cevabın kayıtlara uygun ol
madığını tespit ettiğini ve keyfiyetin takdirime 
aidolduğunu» bildirdi. 
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Bunun üzerine bir müfettiş görevlendirerek, 

verilen cevabın niçin kayıtlarımıza uygun olma
dığını ve bunun nasıl olması gerektiğini ve 
varsa sorumluları hakkında gerekli muamelenin 
yapılmasını istedim. 

Gerçekten, Teftiş Kurulu Başkanı gibi, Ba
kanlık müfettişi de aynı neticeye vararak tan
zim ettiği önraporu Bakanlık makamına verdi, 
ben de raporu ve verilmesi gereken cevabı yük
sek mahkemeye iletmek üzere evrakı genel mü
dürlüğe tevdi ettim ve genel müdürlük bir ek 
yazı ile buna ait raporu Cumhuriyet Savcılığı
na, ilgili mahkemeye sunulmak üzere göndermiş 
bulunuyor. 

Son derece önemli ve gerçekten ciddî davra-
nılması lâzımgelen işlerde böylesine hatalı tes
pit etmiş olmak itibariyle, bu defa bu hâdise 
ile ilgili bütün muamelâtın incelenmesini iste
dim. Çünkü artık yapılan işlemlerin sıhhatine 
güvenemez oldum. 

Bu incelemeler, - üzülerek arz edeyim ki - Ge
nel Müdürün görevinden alınmasını gerektirici 
başka sebepleri ortaya çıkardı. Bunlardan bir-

, kaçını, vaktinizi almamak için, saymakla İkti
fa edeceğim. 

Bu hadise, Sajon Nezih Devres tarafından 
tahkikat mevzuu yapıldığı sırada birtakım ifa
delere başvuruluyor. Ve müfettiş raporunu 
tanzim edeceği safhada, lehte ve aleyhte şa
hadette bulunanlar belli oluyor. Genel müdür, 
aleyhte şahadette bulunan bir genel müdür yar
dımcısını, ehliyetsiz olduğu iddiasuyle görevin
den alıyor. Müfettiş raporu tanzim edilir iken, 
bir genel müdür yardımcısının ehüyerbsizliği te
sadüfen salbit de olsa, artık mesele tahkikat 
mevzuu, hattâ mahkeme mevzuu olduğu anlaşıl
dıktan sonra, bu yolda bir tasarrufta bulunma
nın doğru olmayacağını takdir buyurursunuz. 
Gerçi ehliyetsizliğin neden o safhada ortaya 
çıktığını sormak mümkündür. Fakat bunu sor
maya lüzum olmaksızın, hemen söylemek ka
bildir ki; bu gerçek, -gerçek olup olmadığını 
da bilmiyorum, gerçekten ehliyetsiz mi idi, 
değil mi idi bilmiyorum - fakat o safhada sabit 
bile olsa, artık tıpkı sanıklar gifbi, şahitlerin 
de baskı altında olmamaları, teminat altında 
bulunmaları gereğine, icabı ölçüde riayet ede
rek, bu memura dokunmamak, mahkeme so-

I nunu beklemek gerektiği kanaatindeyim. 
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öte yandan yine Bakanlık müfettişinin tah
kikat yaptığı safhada, Genel Müdür, aleyhte 
şahadette bulunan bir başka şube müdürü hak
kında, genel müdürlük müfettişleri marife
tiyle tahkikat açıyor, aynı konuda. Bakanlık 
müfettişi, Bakanlık makamına başvuruyor. 
Diyor ki; «bizim mevzuatımıza göre Bakanlı
ğın elkoyduğu konuda alt kademe olan genel 
müdürlük ayrıca tahkikat yapamaz.» Bu yan
lıştır bir. öte yandan -müfettişin tabirlerini 
aynen kullanıyorum- «taraflardan birisi olan 
Genel Müdürün bu neviden bir tahkikat yap
ması, "tahkikatın selametini ihlâl edeceği için 
bunun durdurulmasını dilerim» diyor ve aynı 
gün Sayın Nezih Devres, «bunu durdurun» diye 
Genel Müdürlüğe yazı yazıyor. Lâzımgelir ki 
muamel'e bu safhada durdurulsun. Muamele 
yürüyor, raporlar tanzim ediliyor, ilki ayı aş
kın bir zaman sonra bu şube müdürünün, Ge
nel Müdürün de sanığı bulduğu olayların ger
çek suçlusu olduğu iddiası ve beceriksizliği se
bebiyle görevinden alınmasına karar veriliyor 
ve görevinden almıyor. 

Bu muamelenin genel müdürlük gibi önem
li bir görevin soğukkanlılığı, basireti, adalet 
ve hakka olan riayeti ile bağdaşması mümkün 
müdür? 

Bu arada gene bir başka görevli de «rahat
sızım» diyor ve o görevini bırakıyor. Bunun 
üzerinde de ayrıntılı izahatta bulunmaya ihti
yaç görmüyorum, vaktinizi almamak için. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Yılmaz Alpars
lan'ın ikinci konuşmasında Genel Müdür hak
kındaki şikâyetlerinden bir tanesi de ilginçtir 
o konuda da kısaca izahatta bulunmak istiyo
rum. 

Sayın milletvekili arkadaşımız diyorlar ki; 
«Genel Müdür bayilerinizin Genel Müdürlükle 
olan ilişkilerinde mükellefiyetlerini ihlâl ettik-
olan ilişkilerinde mükellefiyetlerini ihlâl ettik
leri için muhaftaıboldukları 6 700 000 liralık ce
zayı yersiz bir tasarrufla affederek, Petrol 
Ofisini zarara sokmuştur. Bu yanlış bir karar
dır, bu bir suiistimaldir. Bunu da Bakanın in
celemesine sunuyorum.» diyor. 

Gerçeğin bu olup olmadığını aradım. Bu 
noktada da Sayın Yılmaz Alparslan arkadaşı
mızın haklı olduğunu tsspit ettim. Bayilerle 
Petrol Ofisi arasında, millî petrolümüzü satma

ları için bayileri mecbur edecek birtakım müey
yideler konmuş. Bunlardan birisi de, bunu yap
maz iseniz size şu ölçülerde ceza verilir tarzın
daki bir madde ile ilgilidir. Bayilerimiz her ne 
sebeptense, bu noktada kusurlu düşmüşler, ce
za tekevvün etmiş ve toplam 6 700 000 liralık 
bir ceza alınmak lâzımgeliyor. 

Vaktinizi almayayım. Bu borçların tahsili 
mümkün değil idi. Affedersek bu bayiler, da
ha iyi çalışır gibi, birtakım tatımin edici olma
yan sebeplerle bunun affedildiğini tespit ettim. 
Bu paranın tahsil edilemediği iddia edilen ba
yiler, (sokaktaki fukara vergi mükellefi değiller. 
Gerçekten büyük olmadığını ben de bilmekte
yim; fakat belli ölçülerde kazanç ve iş sahibi 
insanlar. Bunlardan bu borcun tahsil edileme
mesi diye bir şey mevzufoahsolımamak lâzım
dır. 

Kaldı ki, bu ve başka sebeplerin hepsi va
rit bile olsa, getirilecek çözümün çok daha iyi 
yolları var idi. Takside bağlamak gibi, bundan 
sonra cezayı müstelzim harekette bulunmamak 
şartı ile taksitlerin müddetlerini daha da artır
mak gibi v. s. 

Hulâsa, iki genel müdür yardımcısının mu
halefetine rağmen - hatırladığıma göre - bu borç 
affedilmiştir. Bütün bu tutum ve tasarrufları 
ve gündem dışı konuşmada bu meseleyi derin
liğine konuşmak için vakit olmadığından söy
lemekten vazgeçtiğim başka sebeplerden dola
yı, genel müdürün bu görev için yeterli olma
dığına kani oldum hizmetin selâmeti, adaletin 
tecellisine yardım etmek mükellefiyetim ve 
size olan mesuliyetimin icabı olarak, bu arka
daşımızı görevinden aldım. 

Genel müdür bu arada bir basın toplantısı 
düzenleyerek, kendisinin görevden alınma sebe
binin çıkar çevreleri ile olan mücadelesi neti
cesi, menfaati haleldar olanların baskınına da-
yanamadığından ileri geldiğini ifade ve iddia 
etti. Bu tamamiyle vehimden ibarettir arka
daşlar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Petrol Ofisle ilgili çıkar çevreleri, genellik

le bizim bayilerimiz olmak lâzımdır. Onların 
psikolojisini ıslah için 6,5 milyon lirayı affet
meyi yeğ gören arkadaşımızın, sonra bunları 
birtakım çıkar çevrelerinin, menfaatçi çevrele
rin ajanları olarak görmesini garipsediğimi be
yan etmek isterim. 
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Kaldı ki, bu neviden şeyler olabilir. Bütün 
yolsuzluklarla mücadele etmek; odacısından, 
müsteşarından, bakanına kadar cümle kamu 
görevlilerinin mecburî vazifeleridir. Bu onlar 
için bir fazilet teşkil etmez, bu onların taJbiî 
görevidir. Bunun hilâfına hareket suç olur. 

Yüksek huzurunuzda tekrar etmek istiyo
rum. Bu iddia, bir başka hesabın mahsulü değil 
ise, tamamiyle vehimden ibarettir. 

Genel müdür basın toplantısında daha evvel 
Kamu iktisadî Teşebbüsü Komisyonunda ken
disinden evvelki idareleri suçlayan birtakım 
iddialarını tekrar etti. Esasen, bu iddialar Sa
yın Nezih Devres tarafından o tarihten itiba
ren takibata tabi tutulmuştur ve bendeniz taki
bata devam ediyorum, neticeleri Yüce Komis
yona arz edilecektir. 

Bu arada bir küçük noktayı da belirtmek
te fayda görürüm. Basına söylediklerinizi im
zanızla bana da veriniz, gereğini yapacağım 
dediği zaman, genel müdür bundan sakınmış-
tır. «Bende fazla nüsha yok» demiştir. Gazete
yi tevdi etmişimdir, öyle ise bu gazeteyi alınız, 
bunun neresi sizin dediğiniz, neresi demediği
niz, neresi eksik, neresi fazla söyleyiniz, demi
şimdir. Bunun da cevabı müspet olmamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, başta da arz ettim. As
lında bunları bu kürsülerde tartışmak doğru 
yol değil idi. Bunun için Danıştay vardır. Fa
kat ilgili genel müdürün basın toplantısı yap
ması ve bazı Parlamenter arkadaşlarımızın da 
bu konuyu genel görüşme ve yazılı soru halin
de Meclise getirmeleri dolayısiyle konuşmak 
sakınılmaz hal almıştır, bundan ötürü kendi
mi mazur görüyorum. 

Bu konuda en son bendenizi açıklamaya 
davet eden Sayın Hatipoğlu'nun bir mülâhaza
sını cevaplandırarak sözlerimi tamamlamak is
tiyorum. 

Hiç şüphesiz bir parti grubunun özel toplan
tısında bakanları denetlemek Meclisimizin der
piş ettiği yollardan birisidir. Bu yola ben say
gı duyarım, bu yol istendiğinde de kemali mem
nuniyetle bu vazifeyi yerine getiririm. Ancak, 
Hükümet, partilerüstü bir Hükümettir, bakan
ların eylem ve işlemlerinden partilerin sorum
lu olmadığı peşin kabul ve ilân edilmiştir. Bu, 
bizi partilerimizden daha çok Yüce Meclise ve 
onun hakiki sahibi olan millete karşı hesap ver

meye götürür ve bu asıl işletilmesi lâzımgelen yol
dur. Onun için gerek yazılı soru veren arkada
şımı bu Mecliste, gerek genel görüşme isteyen 
arkadaşımı Cumhuriyet Senatosunda birer öner
ge ile meseleyi temelinden ve bütün teferruatı 
ile tartışmaya davet ediyorum. Böylece çok 
daha geniş sınırlı ve kapsamlı bir denetim icra 
edilmiş olacak ve Türk Milleti de kendi ema
netlerine bekçilik eden bakanların görevlerini 
suiistimal mi ettiklerini, yoksa ellerinden gel
diği kadar vazifelerini görmeye mi çalıştıkla
rını görmeli ve tespit etmelidirler. Bendenizin 
her iki arkadaşımdan ricam, daha geniş kap
samlı bir denetime bendenizi tabi tutmalarıdır. 
Bunu rica ediyor ve bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bendenizi dinlemek 
lütfunda bulunduğunuz için teşekkürlerimi arz 
ederim. (Alkışlar.) 

3. — Ankara Milletvekili Sinasi Özdenoğ-
lu'nun, memurların Personel Kanunundan do
ğan 9 aylık maaş farkı alacakları ile hububat 
tavan fiyatı münasebetiyle gündem dışı demeci 
ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu, hubu
bat taban fiyatları ve memurların 9 aylık ala
cakları konusunda, buyurunuz. 

Gündem dışı şahısları adına konuşma tale
binde bulunan arkadaşlara sıra gelmiş bulun
duğunu ifade etmek isterim. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hububat fiyatlariyle ilgili konuşma benden 
önce A. P. nin sayın grup sözcüsü tarafından 
yapıldı. Bu konuya değinip zamanınızı almak 
istemiyorum. Çünkü, 26 Haziran 1972 tarihinde, 
Meclis tatile girmeden önce, bir başka 
çözüm getirerek hububat maliyetine etkili olan 
unisurlar üzerimde Hükümetin tedbir almak su
retiyle fiyat yükselişlerine mutlaka mani olma
sı lüzumunu belirtmiştik, bu olamamıştır. Bir 
başka zaman bu konuyu daha geniş bir şekilde 
Yüce Mecliste getirmeyi bir görev sayıyorum. 

ıSayın arkadaşlarım; yalnız Ankara'nın de
ğil, fakat bütün Türkiye'nin 1 milyona yakın 
kamu personeliyle, - emekli, dul ve yetimin ve 
takriben 5 milyon vatandaşın yaşantısıyle doğ
rudan doğruya ilgili önemli bir konuyu Yük
sek Kurulumuza getirirken Hükümetin bu ko-
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nu üzerinde hassasiyetle duracağı inancını mu
hafaza ediyorum. 

Arkadaşlarım, bu konu, memurlara, emekli
lere ve onların dul ve yetimlerine Hazinenin 
borçlu olduğu 9 aylık maaş farkı meselesidir. 
Bilindiği üzere Türkiye'de sorun yalnız memu
run sorunu değildir. Tabandaki tüm vatandaş
lar dertli; çiftçi dertli, memur dertli, işçi de 
dertlidir. Ama, Hazine, taahhüdetmiş olduğu 
kanunla taahhüdetmiş olduğu bir borcu bir 
başka kanunla ertelemiş olsa bile, zamanı gel
diği için ödemeye mecburdur. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek malumları ol
duğu üzere, Personel Kanununun malî hüküm
leri 1 Mart 1970'ten itibaren yürürlüğe girmiş
tir ve böylece Devlet, memuruna 9 aylık maaş 
farkını borçlu bulunmaktadır. Emeklilerle dul 
ve yetimlerin durumu daha da gariptir. Bul
lara maaşlardım sadece % 50 oranında bir avans 
vermekle yetinilmiştir. Bu maaş farklarının 
şimdiye kadar ödenmesi gerekiyordu, ertelen
miştir. Zaten memura bu 9 aylık farkı öde
miş olsanız bile, kanunla bir aylığı Emekli 
'Sandığına kalacak, ancak 8 aylığı memurun ce
bine girecektir. Buna dikkatinizi çekmek iste
rim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, biliyoruz 10 
Ağustos 1970 devalüasyonundan bu yana bü
tün fiyat sektörlerinde çığ gibi gelişen zam 
furyası, tüm sabit ve dar gelirli halk kit
leleri için, bu arada memur için, işçi için, 
emekli için, hatta orta sınıf halk için, hayatı 
taşınmaz bir yük haline getirmiştir. Pahalılık 
âdeta bir bıçak gibi halkın sırtına saplan
mıştır. Vatandaş kömürün tonunu 650 liraya 
malediyor ve odunun çekisini de bu kış için 
140 - 150 liraya almaya hazırlanıyor. Büyük 
çoğunluk için et yemek bugün bir mutluluk 
haline gelmiştir. Zira, Ankara'da etin kilosu 24 
liraya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, «Utancımızdan evi
mize et alamıyoruz» derken zannediyorum ki, 
Yüce Kurulunuzun duygularına tercüman 
oluyorum. 

Et - Balık Kurumu mamullerine yapılan 
zammın yanında okul kitaplarına da % 50 
oranında zam gelmiştir. Bir tek limonun ta-
nes 125 kuruştur. 

Değerli arkadaşlarım; çiftçiden, köylüden 
bahsetmiyorum. Bir misal arz edeceğim : 3 

saat önce Polatlı'da idim, traktörün fiyatı 
108 000 liraya çıkmış, yani Meclis tatile gir
meden önce 100 000 lira olan Forf traktörü 
108 000 liraya çıkmıştır ve biçer - döğer 
450 000 liraya satılıyor. Gübre bulunmuyor, 
Bakanlar Kurulu gübrenin kilosu 174 kuruş 
olarak tespit etmiştir, 250 kuruşa dahi bul
mak mümkün değildir. Tarım ilâçları paha-
lılaşmıştır, işçi fiyatları artmıştır, Devlet 
Su İşlerinin sulama tarifeleri dahi artmıştır. 
Çiftçinin derdi büyüktür. Onu bir yana bıra
kıyorum, bütün bu gidişe dur demenin za
manı, acele etmezsek eğer, korkarım ki, 
geçmiş olacak. 

'Sayın arkadaşlarım, simidi çözüme geliyo
rum, memurların alacağını ödemek işine. Nasıl 
bir çözüm yolu bulmalıyız. 

1972 malî yılı bütçesinin 6,5 aylık kesimi 
uygulanmış, geriye 5,5 aylık uygulama 
dönemi kalmıştır. Bütçe açığı vardır, Hü
kümetin güçlükleri vardır. Ancak, ne yapaca-
ğjjnı şaşırmış olan tabandaki memura, emekli
ye dul ve yetime Devlet bu borcu ödemeye 
mecburdur ve Yüce Meclis olarak da bunu 
Hazineye ödetmeye mecburuz, arkadaşlar. 

Bugünkü ekonomik ve malî şartlar önünde 
akla şu çözüm yolları geliyor : 

Her Bakanlık cari harcamalarında en az 
% 10 oranında bir tasarrufa gidemez mi? 

Devletin hemen her kesiminde kötü bir 
alışkanlık haline gelen otomobil saltana
tından başlayarak, akar - yakıt, mefruşat, kır
tasiye gibi durdurulabilecek nitelikteki masraf
lara hiç müsamaha göstermeden dur denemez 
mi? 

Şölen, tören, kokteyl, temel atma, karşı
lama, gösteri ve nihayet ciddî zorunluklar 
olmadıkça dış seyahat görevleri durdurula
bilir. 

Tahsil edilmediği için zamanaşımına uğra-
rayan Devlet kaybı her yıl 1 milyar lira ci
varındadır. Hükümete düşen görev, tah
silat servislerini amansız şekilde takibederek 
maksimum oranda bir tahsilatı sağlamak ol
malıdır ve bu derhal yapılmalıdır. Bunun üs
tündeki açığı da Hükümet tahvil çıkarmak 
suretiyle pekâlâ karşılayabilir. 

iSayın milletvekileri, fedakârlığın esas ol
duğu bir döneme girmeye mecburuz. Küçük 
fedakârlıklarla bir kalemde milyonluk tasar-
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ruflar temin etmek mümkündür. Bugünden 
itibaren Melen Hükümetinin her türlü Dev
let harcamasında bir tasarruf seferberliği ilân 
etmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu; biraz özet
lemenizi rica edeceğim, bu konuda kişisel gö
rüşler için belli bir sınırımız var, takdir eder-
sisıiz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bitiriyorum. 

Bu suretle sağlanacak 1,5 milyar lira ile 
memurun, emeklinin, dul ve yetimin hiç ol
mazsa 3 aylık maaş farklarının 1972 yılı için
de ödenmesi mümkündür, değerli arkadaşlarım. 

Hükümetlerin başarısı için halkjjn desteği 
şarttır. Büyük halk kitlelerinin, işçinin, çift
çinin, memurun hayatını iyileştiremedikçe 
onun desteğini kazanmak mümkün değildir, 
halkın desteğini kazanamayan hükümetlerin 
başarısı mümkün değildir. 

Melen Hükümetinden, tabandaki vatan
daşın yarasına eğilmesini, tabandaki vatan
daşa doğru atılım yapmasını beklemek hak
kımızdır. Değerli Maliye Bakanımızın bu ko
nuya olumlu bir çözüm yolu getireceği inancı
nı taşıyorum. 

ISaym milletvekilleri, memurun borçlanacak 
hali kalmamıştır, çocuklarının kitap parasıyla, 
yaklaşan kıştan önceki yakacak masrafla-
rpın ödetilmesini Yüce Meclis mutlaka sağla
malıdır. 

Yüce Kurulunuzu saygılarla selâmlarım. 
(C. H. P, sıralarından alkışlar.) 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
—ISaym Başkan, bu konuda konuşmak istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, Sayın Özdenoğlu'nun dikkat
le izlediğim konuşmasında üzerinde durulması 
lâzımgelir mahiyette gördüğüm birkaç hususu 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Her şeyden önce şunu Yüksek Heyetinize 
arz etmede isterim ki, Personel Kanununun yü
rürlüğe girmesinden sonra memurlarımızdan 
büyük bir kısmının intibaklar dolayısiyle ta
hakkuk eden, fakat şimdiye kadar ödenmemiş 
olan alacakları bir Devlet borcudur ve mutlaka 
ödenecektir. 

Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, 1972 yılı 
bütçesi bu konuda her hangi bir ödeme imkânı
nı derpiş etmemektedir. Hiç şüphesiz arkadaşı
mın ifade ettiği gibi, bütçe yılı içinde yeni bir 
kararla bu imkânı sağlamak mümkün idi; an
cak, üzülerek arz etmek zorundayım M, bu im
kân bugün için sadece bir nazarî imkân olarak 
kalmaktadır. Heyetinizin malûmu olduğu üzere 
1972 yılı bütçesi daha başlangıçta 6 milyarın 
üzerinde açıkla bağlanmış bir bütçedir ve bu 
sebepledir ki, yine Yüce Meclis bütçede % 10 
raddesinde daha başlangıçta bir tasarruf yapıl
masını karara bağlamıştır. Bütçe uygulamasını 
bu çerçeve içinde yürütmeye çalışıyor ve açık 
nispetini artırmamaya gayret ediyoruz. 

Devletten bu şekilde alacaklı olan memurla
rın sayısı elimizdeki rakamlara göre 450 000'i 
bulmaktadır. Alacak miktarı ise yaklaşık olarak 
5 milyar liradır. Takdir buyurursunuz ki, bu 
şartlar altında güçlüğünü izah ettiğim bir büt
çe içinde bu meseleye bir hal tarzı bulmak müm
kün değildir. 

Arkadaşımız konuşmasında bütçede tasarruf 
lüzumundan bahsettiler. Kendilerine bu konuda 
yüzde yüz katılıyoruz. Nitekim Hükümetinizin 
programında da azami tasarruf ve her türlü is
rafın önlenmesi bir ilke olarak yer almıştır ve 
Maliye Bakanlığı ilgili bakanlıklarla birlikte bu 
yönde çalışmalar yapmaktadır. 

ikinci olarak bir istikraz imkânından bahse
dilmiştir. Yine Yüksek Heyetinizin malûmudur 
ki, bütçemizin açığını kapatmak için öngörül
müş olan imkânlar arasında bu yıl içinde çıka
rılacak 3,5 milyar liralık bir istikraz da yer al
mış bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı bu istik
razın ilk kısmını gerçekleştirmiş ve bu şekilde 
750 milyon liralık bir ek kaynak sağlamıştır. 
15 Eylülden itibaren yeni bir istikraz yoluna 
gideceğiz; fakat bunlar da, arz ettiğim gibi nor
mal bütçe giderlerini karşılamak için öngörül
müş bulunmaktadır ve bu itibarla bunlara yeni 
bir tahsis ve sarf mahalli tespit etmeye imkân 
yoktur. 

Üçüncü bir imkân olarak «Devlet varidatı
nın, özellikle tahsilatının artırılmasından» bah
settiler, Son aylarda sarf edilen gayret netice
sinde Devletin birikmiş olan vergi alacaklarının 
tahsilatında memnuniyet verici gelişmeler kay
dedilmiştir. Yalnız, bütün bu gelişmeler, bütçe-
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mizde Devlet varidatı için öngörülen ve bir yıl 
öncesine nazaran yüzde 20'lik bir artışı ifade 
eden gelir hedeflerine yaklaşma imkânı vermek
tedir. Bu şekilde bir tutumla, bütçede öngörü
lenden daha çok varidat temin edip bunlara 
yeni bir ödeme ve tahsis mahalli ayırmak bu se
beple de mümkün değildir. Takdir buyurulacağı 
üzere, senenin bu noktasına geldikten sonra 
ayrı bir ek varidat kaynağı bulup yürürlüğe 
koymak da imkânsız denecek kadar güçtür. 

Bu sebeplerle, bu sene içinde, esasen 1972 
yılı bütçesinde ödenmesi derpiş edilmemiş bulu
nan Devlet memurlarının bu alacağını ödemek 
imkânına mâlik bulunmuyoruz, fakat Hüküme
timiz bu ödemeler için 1973 yılı bütçesiyle bir
likte Yüksek Heyetinize bir ödeme planı getir
meye kesin olarak karar vermiştir. 

Sayın arkadaşımız bu arada, memurlar ya
nında daha güç durumda bulunmaları itibariy
le ayrı bir dikkate konu teşkil etmesi gereken 
emeklilerin durumundan bahsettiler. Bu konu
daki mütalaalarına da yüzde yüz katılıyorum. 
Müşkül bütçe şartlarına rağmen, bunlar için 
bir ödeme planı hazırlamak üzere çalışmalara 
başlamış bulunuyoruz. Yaptığımız * hesaplara 
göre, emekliler için yapılacak ödemelerin tuta
rı 62 milyon lira raddesindedir ve öyle tahmin 
ediyorum ki, önümüzdeki aylar içinde Devlet 
borçlarının hiç olmazsa bu kısmının ödenmesi 
imkânını araştıracağız ve ödemek yoluna gide
ceğiz. 

Arkadaşımızın artan fiyatlar hakkındaki 
mütalaalarında da bir noktayı açıklığa kavuş
turmada fayda olduğu kanaatindeyim. Kendile-
rininde işaret ettikleri gibi, 1970 yılında yapı
lan devalüasyondan sonra Türkiye Çok yüksek 
ölçüde bir fiyat dalgalanmasına sahne olmuştur. 
Başlangıçta hissedilmeyen fiyat artışı 1971 yı
lında bütün şiddetiyle kendisini göstermiş ve 
bir yıl içinde fiyat artışı oranı yüzde 23'e yük
selmiştir. 

Muhtelif vesilelerle açıkladığım gibi, bir
çok bakımlardan hayli olumlu bir safhada ve 
noktada bulunan millî ekonomimizin bugün kar
şı karşıya bulunduğu en önemli mesele, hâlâ 
artmak istidadında bulunan fiyatları belli bir 
noktada düzeltmek ve makul bir istikrara ulaş
tırmak noktasında toplanmaktadır. 1972 yılının 
başından Temmuz ayına kadar olan devrede fi

yatlar artmaya devam etmekle beraber, artış hı
zı bir evvelki yıla nazaran düşmüştür. Geçen yıl 
içinde (Ocak - Temmuz devresinde) fiyatlarda 
yüzde 16 civarında artış olmuştu. Bu sene aynı 
dönemde kaydedilen artış oranı yüzde 9 civa
rındadır. Ekonomimiz, Ekim - Kasım - Aralık 
aylarında her zaman olduğu gibi hızlı bir geliş
me devresine girecektir. Bahsedilen gelişmenin 
fiyatlardaki bu artış hızını daha da yükseltme
si ihtimali mevcuttur. Bu sebeple Hükümet bu 
konuda bazı kararlar almış ve tatbik mevkiine 
koymak yoluna gitmiştir. Öyle ümidediyoruz ki, 
fiyatlardaki artış hızını bu yıl yüzde 10 radde
lerinde tutmak mümkün olacaktır. Bunu yapa
bildiğimiz takdirde, Türk ekonomisi 1973 yılın
da başlayacak olan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı dönemine daha istikrarlı bir ortam içinde 
girmek imkânı bulacaktır. 

Arz ederim efendim. 
4.- — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 

tarım ürünlerinde ve uygulanan taban fiyat poli
tikası konusunda gündem dışı demeci ve Ticaret 
Bakanı Naim Talû'nun cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya davet 
edeceğim sayın üyelere ait sırayı takdim ediyo
rum : Sayın Muammer Erten, sayın Mustafa Kaf
tan, sayın Mehmet Kazova, sayın Mehmet Ars-
lantürk, sayın Mustafa Fevzi Güngör, sayın 
Mevlüt Ocakçıoğlu, sayın Hakkı Gökçe, sayın 
ilhan Ersoy, sayın Sami Arslan, sayın Hasan 
Tosyalı, sayın Kadir Çetin, sayın Ahmet Bul-
danlı, sayın Şemsettin Sönmez. 

Sayın Erten, buyurunuz efendim. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Tarım ürünlerinde uygulanan fiyat politika
sı son günlerde uzun tartışmalara yol açmış, 
üreticiler seslerini zayıf da olsa yükseltmeye ça
lışmışlar, ilgili kuruluşlar şikâyetlerini çoğalt
mış parti liderleri de bu konulara değinmişler
dir. Hükümetin de bu konuşma ve şikâyetleri 
cevaplandırmaya çalıştığını görüyoruz. 

Benden evvel konuşan bazı arkadaşlarım da 
bu meseleye değişik yönleriyle temas etmeye ça
lıştılar, ama ben meseleyi genel olarak ele ala
cağım. 

Nüfusumuzun yüzde 651 doğrudan doğruya 
halkımızı tümüyle dolaylı ve doğrudan doğruya 
ilgilendiren bu konuya Parlamentomuzun sü-
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ratle eğilme zamanı gelmiş ve geçmiş görünüyor. 
Çünkü, Hüsamettin Başer'in beyanlarından, 
köklü bir tedbir getireceği kanıisı (bizde uyanmı
yor. Gelişmiş veya az gelişmiş bütün ülkelerde 
tarımda çalışanlarla diğer sektörlerde çalışan
ların gelirleri arasında tanmdakilerin aleyhine 
bir farklılık her zaman doğmaktadır. Bu, ekono
minin bünyesinden gelen bir husustur. 

Bütün ülkeler bu farklılığı giderici ve tarım
da çalışmaların gelirler dağılımında adaletli 
pay almalarını sağlayıcı ekonomik ve sosyal 
tedbirleri almışlardır. Türkiye'de bu adaletsiz 
durum daha açık ve uçurum daJha derindir, üçün
cü Beş Yıllık Plan dokümanındaki son ve en 
yeni rakamlar da bu gerçeği ortaya koymakta
dır. 1971 yılında nüfusun yüzde 65'i tarımda 
çalışırken millî gelirden aldığı pay yüzde 30,4 
civarındadır. Fert başına düşen gelir Türkiye 
ortalaması 4 901 lira olduğu halde, tarımda ça-
lışanlarmki 1 000 lira civarında kalmaktadır. 
Hal böyle iken, bütün ekonomik kurallar üre
ticinin aleyhine daha da ağırlaşmaktadır. Eko
nominin genel kaidesi dışında, Türkiye'nin bün
yesinden doğan bazı durumlar da tarımda çalı
şanları daha zor duruma düşürmektedir. Bun
ları şöylece özetleyebiliriz : 

1. Bilhassa ihraç ürünlerimiz olan pamuk, 
fındık, tütün, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı 
gibi mahsullerin dış fiyatları uzun yıllardan 
beri aynı seviyede seyrettiği halde, iç piyasada 
fiyatlar istikrarlı tutulamadığı için bütün ürün
lerin maliyet fiyatları yükselmiş, hattâ zaman 
zaman satış fiyatlarını aşmış durumdadır. 

İkinci önemli faktör; iç ve dış piyasa meka
nizması geniş bir spekülâsyona dayanmaktadır. 
Türlü oyunlarla ürünün üretici elinden piyasa
ya arz edileceği zamanlarda iç ve dış piyasa
larda fiyatlar sunî olarak düşürülmekte, ürün 
müstahsilin elinden çıktıktan sonra dünya fi
yatları seviyesine yükselmektedir. Hükümetler 
âdeta bunları teşvik edercesine tutarsız tutum
lar ve kararlar içine girmektedirler. 

Son zamanlarda cereyan eden bir - iki mi
sali arz etmek isterim : Kuru üzüm piyasaya 
çıkmadan önce, bütün kamuoyu istihsal hakkın
da yanıltılmıştır; Hükümet de buna inanmıştır. 
128 000 ton civarında, kolay kolay ihraç imkâ
nı olmayan bir payasa tahmini, bir istihsal tah
mini ortaya atılmıştır; bu aslında doğru değil

di, ama müstahsilin mukavemetini kırmak, ma
lını ucuz fiyatla elinden çıkarmasını temin et
mek için her zaman gösterilen oyunlardan bi
riydi. Üzüm piyasaya gelmeye başladıktan, müs
tahsilin elinden çıkma3Ta başladıktan sonra ke
sin olarak anlaşılmıştır ki, istihsal 80 000 ton 
civarında kalacaktır. Tabiatıyle bundan dolayı 
müstahsil zarara uğramıştır. Dış piyasalarda fi
yatlarımızın düşürülmesi için pamukta, zeytin
yağında kendi firmalarımız arasmda âdeta ya
rış vardır. Hiç şüphe yoktur ki, bunlar üretici 
elinden çıktıktan sonra fiyatlar yükselmeye baş
layacaktır, 

3. Üreticinin, malını yetiştirmek için ihti
yacı olan maddeler üzerindeki spekülâsyon insaf
sız ve merhametsiz bir düzeyde cereyan etmek
tedir. Akla durgunluk verecek bir şekilde hükü
metler bu manzaraya seyirci kalmaktadır. Ta
rım aletleri, makinaîar, traktörler yüksek fiyat
lara mal olmakta, satışları da bir spekülâsyon 
mekanizması içinde cereyan etmektedir. Bu spe
külâsyona kamu kuruluşlarından, imalâtçılara, 
bankalara kadar herkes katılmaktadır. Tarım 
ilâçları, gübre, karaborsadan geniş muamele 
görmüş ve aracılar büyük kazançlar sağlamış
lardır. Halbuki, döviz imkânlarımız spekülatör
lere nefes aldırmayacak tedbirlere imkân verir
ken, sıkıntısı duyulan maddelerin ithali yoluna 
veyahut fiyatı çok yüksek tutulan malların ucuz 
fiyatlarla «Terbiyevî kotalar» adını koyduğu
muz imkânlarla ithaline gidilmemiştir. Böylece, 
üretici ihtiyacı olan maddeleri normalden çok 
yüksek fiyatlarla karşılamak durumunda kal
mıştır. 

4. Son yıllarda geniş kredi olanakları mev
cut bulunmaktadır. Pek çok banka mevduatını 
kullanamaz durumdayken, tarımda çalışanların 
kaderi tefecilerin ellerinde kalmıştır. Halbuki 
bu kredilerin tarım sektörüne aktarılması Hü
kümet karanyle dahi mümkündür. Tarım dışın
daki sektörlerde çalışanlara Parlamento olarak 
pek çok kanunlar getirdik; tarım dışında faali
yet gösteren bütün sektörlerde çalışanlar sosyal 
güvenlik tedbirlerine kavuştular, fakat tarımda 
çalışanlar ürettikleri mallarla birlikte bu ted
birlerin dışında kalmışlardır. Demin bir arkada
şım yana yakıla şikâyet etti, ama bu geldiğimiz 
durum son bir - iki hükümetin aldığı tedbirlerle 
geldiğimiz durum değildir. Bilhassa 1967 yılın-
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dan bu yana ikinci Beş Yıllık Planın prensip
lerine ve ekonomik, sosyal kurallarına göre 
bugünkü noktaya geldik. Onun içinde bulunan 
bir arkadaşımızın şikâyetlerini buradan ibretle 
takibettik, 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele, bu prob
lemler gündem dışı bir konuşmanın içine sığa
cak nitelikte değildir. Onun için Büyük Mec
listen ve gruplardan konuşmamı bitirirken bazı 
ricalarım olacaktır. 

Şimdi, Hükümetçe yakın vâdede alınabilecek 
tedbirler üzerinde kısaca duracağım : Birincisi; 
bütçe müzakereleri sırasında Bütçe Karma Ko
misyonunda bir konuyu ısrarla Hükümete an
latmaya çalıştık, fakat bunun halline Hükümet 
yanaşmadı. Ne kadar haklı olduğumuz, bugün 
piyasa gelişmeye başladıktan sonra bir kere da
ha ortaya çıkmış bulunmaktadır. Tarımda ve 
diğer sektörlerde farklı kur uygulanması hak
sız ve adaletsiz bir tedbirdir. Hele bu tedbir de
vamlı olarak hiç uygulanamaz; bir nevi gizli 
vergidir ve vergilerin en adaletsizidir. Tarımda 
doların 14 lira olarak uygulanmasından vazge
çilmelidir. Ancak, ihraç konusu tarım ürünleri, 
üreticinin elinden çıktığı için böyle bir kararın 
bazı tedbirler alınmadan uygulanması küçük 
bir azınlığı zengin etmeye yarar. Kur farkı kalk
tıktan sonra - ki mutlaka kalkmalıdır - 1972 
yılı ürününün ihracında aradaki fark bir fonda 
toplanarak üreticiye bazı usuller tespit edilmek 
suretiyle veya prim şeklinde intikal ettirilmeli
dir. 

ikincisi; kooperatifler ve devlet kuruluşları 
aracılığı ile müessir destekleme mubayaası ya
pılarak, ilân edilen taban fiyatlarının üzerinde 
bir istikrarlı fiyat teşekkülü sağlanmalıdır. Ta
ban diye ilân edilen fiyatların, tavan fiyat ol
masını önleyici tedbirler alınmalıdır. Maalesef 
bizde ilân edilen taban fiyatlar daima en yük
sek fiiyat olarak muamele görmektedir, piyasa
da son zamanlarda kuru üzümde olduğu gibi, 
pek olağanüstü olaylar, piyasa şartları cereyan 
etmediği takdirde. 

Üçüncüsü; Tarımda çalışanların, dönüm ba
şına her üründe ayrı ayrı verilen kredileri artı
rılmalı ve ürünlerini değer pahasına satmaları
nı ve spekülasyona mukavemetlerini sağlayabil
mek için, tüccara yapıldığı gibi üreticiye de 
bankalar aracılığı ile mal karşılığı kredi veril
me imkânı sağlanmalıdır. 

Dördüncüsü; Devletçe mubayaa edilen ürün
lerde avans usulü uygulanabilir 

Beşincisi; Tarım araçları, traktörler, güb
re, ziraî ilâçlardaki spekülasyonu önleyici ted
birler, hemen alınabilir tedbirlerdir ve Hükü
met bunların üzerine eğilmelidir. Bilhassa bu 
alanda fabrika ve montaj maliyetleri yeniden 
gözden geçirilmeli, kalite kontrolü - ki Sanayi 
Bakanlığının kanunen imkânları içindedir - Hü
kümetçe müessir bir şekilde ele alınmalıdır. 

Ay sonunda Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ek protokol üzerinde, bunun uygulanması 
üzerinde yeni müzakereler cereyan edecektir. 
Hükümetlerle uzun .müddet aramızda bir tartış
ma konusudur. Zamanımız dar olduğu için üze
rinde durmayacağım. Ama, Ortak Pazar müna
sebetlerimizle tarım ürünlerimizin fiyatları ara
sında çok yakın bir ilgi vardır. Bunu şimdi 
uzuniboylu izah etmeyeceğim. Ortak Pazarın ta
rım ürünlerinde kendisine uyguladığı sistem, 
ek protokolla sanayide Ortak Pazara tanıdığı
mız şekilde, bizim onlara verdiğimiz tâvizler 
şeklinde bir takvimi müddeti içinde bu uygula
manın temin edileceği olanaklar önceden tes
pit edilmelidir ve Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun bize karşı ısrarla ve haksız olarak tarım
da uygulamaya çalıştığı gümrük duvarları mik
tar tahditleri bu anlaşmaların içinde, önceden 
belli olacak bir takvime göre süratle kaldırıl
malıdır. Bunlar, kısa vadeli tedbirlerden müta
laa edilebilir. Ama bunu Hükümetlere anlatma
mız mümkün olmamıştır. Ortak Pazar'la da 
uzunboylu tartışmalar olmuştur. Ama Hüküme
timiz bunu ilk ve vazgeçilmez bir şart olarak 
gerçekleştirmek durumundadır. Gerçekleştirme
diği takdirde Ortak Pazarın sanayideki ağırlı
ğı tarımda da kendisini hissettirmekte devam 
edecektir. 

BAŞKAN — özetleyin lütfen Sayın Erten. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkan. 

Şimdi, sözlerimin başında ifade ettim; Yük
sek Meclis ve gruplardan ricam şudur : 

Üçüncü Beş Yıllık Planın müzakerelerine 
önümüzdeki günlerde Bütçe Karma Komisyo
nunda başlayacağız. Tarımda çalışanlara ada
letli bir sosyal ve ekonomik bir düzen getirme
ye mecburuz. Bu tedbirleri araştırmak üzere 
Sayın Yavuzkan arkadaşımla birlikte 6.5.1970 
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tarihinde, tarım ürünleri maliyet ve satış fi
yatlarında alınacak tedbirler konusunda biir 
Meclis araştırma önergesi vermiştik. Bu öner
gemiz 3 yıldan beri gündemin 15 nci sırasında 
bulunmaktadır. Bugünkü ortam, içerisinde bu 
konunun gerek âcil tedbirler, gerekse Üçüncü 
Beş Yıllık Planda ele alınacak uzun vadeli ted
birler bakımından aktüel ve acele bir konu ha
line gelmiştir. Bu önergemizin öncelik ve ive
dilikle [görüşülmek üzere gündemin önsırasına 
alınmasını Başkanlık Divanı ve grupların bu 
konuda yardımcı olmalarnıı rica ediyorum. Bu 
konuda Meclisimizde bir emsal de vardır: Pa
halılık konusunda genel görüşme önergesi çok 
geri sıralarda olduğu halde, grupların ittifa-
kıyle bu önerge en ön sıraya alınmıştır. Bugün 
tarım ürünlerinde uygulanan f;yat politikası ve 
bununla ilgili diğer konular, Üçüncü Beş Yıl
lık Planda alınması gerekli tedbirler sebebiyle 
böyle bir araştırmaya kanımca Meclisin âcil bir 
ihtiyacı vardır. Bunu sağlayacak bir önergeyi 
de Başkanlığa sunuyorum. Sayın Meclisin, de
ğerli üyelerin, grupların, Başkanlık Divanının 
ve Hükümetin buna yardımcı olmasını rica 
eder, teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Söz 
istiyorum îSayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilller"; 

ISayın Erten, taban fiyatları münasebetiyle 
görüşlerini ifade buyurdular. Bu arada bazı 
teklifleri de bizlere iletmiş bulunuyorlar. An
cak, ifadelerinden, taban fiyatlarının tatbik 
tarzı hakkında bazı şikâyetleri olduğunu anla
mış bulunuyorum ve bilhassa verdikleri misal
ler ihracatımıza taallûk ettiği için, daha da bü
yük bir alâka ile dinlemiş bulunuyorum. An
cak, ifade etmek isterim ki, ekonomimizin her 
hangi bir bölümünde zaman zaman bazı aksak
lıklar meydana çıkabileceği gibi, alınan karar
larda da memnuniyetsizlikler ortaya çıkabilir. 
Yalnız, bunun bu devrede yapılmış olmasını, 
çok az da olsa müsamahalarına sığınarak biraz 
yadırgamış olduğumu ifade etmek istiyorum. 
Şöyle ki: Alınan tedbirlerin neticeleri oldukça 
mühimdir zannediyorum. Bu bakımdan sizlere 

de bir fikir vermek üsere bası rakamları çok 
kısa olarak zikretmek isterim. 

8 nci ay sonu itibariyle ihracatımızın ye
kûnu 512 milyon dolara yükselmiş bulunmak
tadır. Bu rakam geçen sene 347 milyon dolar 
idi, ondan evvelki senede de 331 milyon dolar 
idi. Bu artış takriben % 40'm üzerinde bir ar
tışı ifade etmektedir ve bunda bir taraftan sınaî 
maddeleri ihracatı artışı büyük bir yer tut
makla beraber, ananevi ihraç mallarımızın da 
payı büyük bulunmaktadır. 

Bu sene, bilhassa pamukta fevkalâde bir 
netice alınmıştır. G-erek miktar olarak, gerekse 
bu ihracatın getirdiği döviz olarak ve ayrıca 
ortalama fiyat olarak en yüksek rakamlara 
gelmiş bulunmaktayız ve - icabında daha fazla 
izahat vereceğim - hemen hemen tamamını da 
satmış bulunmaktayız. 

Şimdi, taban fiyatları meselesinde daha ev
vel burada izahat vermeye çok gayret sarfet-
tim. Tabi tek taraflı olarak ele almaya imkâ
nımız yok. Takdir buyurursunuz bunun birçok 
tarafları vardır ve müteaddit defalar ifade 
edildiği veçhile, biz bu sene istikrarı korumaya 
mecburuz, mümkün olan nispette korumaya 
mecburuz. O bakımdan, her sahada olduğu gi
bi bu sahada da birtakım tedbirler almış bulu-
lunuyoruz. Ancak, imkân olan yerlerde bu fi
yatları bir miktar yükselttik. 

Ancak şu fikrinize iştirak etme imkânını 
bulamıyorum: «Bizde taban fiyatları tavan fi. 
yatları haline geliyor» Buvurdunuz. Ancak, 
- yine pamuktan misal vereyim - geçen sene bi
lirsiniz, 325 kuruş civarında tespit edilen ta
ban fiyatları 4 lira civarına yükselmiş idi ve 
bunun misallerini çoğaltmak mümkündür. Hat
ta buğdayda dahi bundan 3 - 4 sene evvel ta
ban fiyatlarının düşük kalması, hakikî fiyatın 
yüksek olması sebebiyle Toprak Mahsulleri Ofi
si buğday alamama durumu ile karşılaşmış bu
lunmaktaydı. Demek ki, ekonomik fiyat, eğer 
hakikî bir ekonomik fiyat var ise kendi kendi
ne daima meydana çıkıyor ve taban fiyatı rolü
nü oynuyor. Çünkü taban fiyatının malûm ol
duğu veçhile gayesi, muayyen bir seviyenin al
tına düşürmemektir. Yoksa fiyatını tespit et
mek değildir. Eğer ekonomik fiyat onun üze
rinde ise, bittabi umumî fiyatlar o fiyata git
mektedir. 
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Bu arada yine üzüm mevzuuna temas buyur
dunuz ve «fiyatlar düşürülüyor, müstahsilin 
elinden çıktıktan sonra da fiyatlar artırılıyor» 
dediniz. Doğrudur, buna çalışılıyor. Ama biz 
elimizden geldiği kadar tedbir almak suretiyle 
bunu önlemeye çalışıyoruz. Nitekim, bu sene, 
memnun olacağınızı ümidettiğim ve üreticinin 
çok memnun olduğunu bildiğim bir sistemi ge
tirmiş bulunuyoruz. Ama buna rağmen Sayın 
Erten 'in bu mevzuda şikâyetçi olmasını doğrusu 
yadırgadım biraz. Şu manada ki, biliyorsunuz 
kuru üzüm fiyatlarını artırmadık ama, bir fon 
sistemi işletmek suretiyle ihraç fiyatıyle taban 
fiyatı arasındaki farkın büyük bir kısmını 
bu fona vermek ve bu fondan da üreti
ciye intikal ettirmek suretiyle oynanması muh
temel oyunların birçoklarını ortadan kaldırmış 
bulunmaktayız ve bundan da üretici büyük 
bir memnunluk içindedir benim bildiğim kada-
riyle. O bakımdan zannediyorum ki, zaman za
man işaret etmiş bulunmakla beraber bu iyi 
bir misal olmadı kanaatindeyim bendeniz. 

Bu arada maliyetlere temas buyurdunuz. 
Çok mühim bir mevzudur. Daha evvel, tatilden 
evvelki devrede de işaret etmiştim, hakikî hal 
yolu budur. Yani, mütemadi taban fiyatlarını 
yükseltmek, bu suretle fiyatları artırmak su
retiyle meseleyi halledenleyiz. Ancak maliyet
leri düşürücü tedbir alınmak suretiyle üretici
nin daha rant hale gelmesi lâzımdır demiştim. 
Nitekim bu mevzuda çalışmalarımız devam 
etmektedir. Biraz evvel Sayın özdenoğlu da 
temas buyurdular. Bu arada ona da cevap ver
miş olayım. 

iGübre fiyatları üzerinde hassasiyetle duru
yoruz. Karaborsanın ortadan kalkması için ça
lışıyoruz. Tarım Bakanlığımız bu mevzuda bü
yük bir çalışma içindedir. Ümidediyoruz ki, 
önümüzdeki devre içinde bir gübre meselesi or
taya çıkmayacaktır. 

Bunun dışında, sulama meselesi çok mühim
dir. Bu mesele üzerinde duruyoruz. Burada da 
bir çare getirmeye çalışıyoruz Bu mevzuda da 
ümidederim kısa zamanda bazı şeyler söyle
mek durumuna gelebileceğiz. 

Ayrıca, buğdayda tohumluk meselesi vardır 
mühim olan. işaret buyurduğunuz gibi traktör 
meseleleri vardır. Bütün bunlar ciddiyetle ele 
alınmış ve neticeleri çok yakın zamanda sizlere 
ve kamuoyuna açıklanacak hale gelmiştir. Bi-
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zim için Hükümet olarak bunu açıklayabilmek 
en büyük zevk olacaktır ve bunu yaptığımız 
takdirde inanıyoruz ki, çok doğru bir yola gir
miş bulunacağız ve meselelerin büyük bir kısmı 
da halledilmiş olacaktır. 

Bu arada kur meselesine temas buyurdunuz. 
Kur meselesi, tabi hepimizin üzerinde durduğu 
bir meseledir. Ama, bir kere daha buradan ifa
de etmek isterim ki, bu sene kur meselesi diye 
bir mesele mevzubahsolaraayacaktır. Kurun 
değiştirilmesi - yani, ufak 13'lük kurdan bahse
diyorum - 13 liranın 14 liraya çıkarılması mev-
zuubahsolamayacaktır, bunun birçok sebepleri 
vardır. Bunu bir kere daha ifade etmek zaru-
retindeyim. 

Biz daima birliklere ve diğer Devlet Teşek
küllerine taban fiyatları mevzuunda, yani mu
bayaa meselesinde büyük vazifeler vermekte
yiz ve iyi bir şekilde organize edildiği takdirde 
çok hizmetlerde bulunacaklarına inanmaktayız. 
bilhassa bugün Bakanlar Kurulunda görüştük 
ve zannediyorum sözcümüz de ifade etmişlerdir. 
Mevzuubahisolan pamuk meselesi idi, icabettiği 
takdirde gerekli finansman temin edilmiştir, 
fon teşekkül ettirilmiştir, birlikler ve Sümer-
bank vasıtasıyle pamuğun büyük bir kısmını 
icabederse hepsini almaya hazır bulunmaktayız. 
Bundan şuraya gelmek istiyorum; Hükümet 
olarak biz, daima müstahsilin yanındayız, müs
tahsilin geçim şartlarının iyileştirilmesi için 
imkân dahilinde olan ve ekonomide istikrarı 
bozmayacak her türlü tedbiri almaya hazırız ve 
almaktayız, bunun neticelerini inşallah önümüz
deki devrede vereceğiz, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Sayın Baş
kan, Bakandan sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Mümkün değü Sayın Çakır. 
M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Fakat, ka

naatimce, eğer. 
BAŞKAN — Soru mümkün değil, arzu eder

seniz gündem dışı konuşmalar bittikten sonra 
ancak size söz verebilirim. 

5. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Malatya'nı IL elektrik HilanUsı konusunda 
gündem dışı demeci ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nun cevabi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaftan. 
MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlarım, 
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Dün Cumhuriyet "Senatosunda- Malatya'nın 
lelektriğiiyle ilgili olarak, Sayın Başbakanın da 
cevap vermek durumunda bırakıldığı tartışmalı 
bir oturum cereyan etti. Gerçekten Malatya, ko
nuyu, Cumhuriyet Senatosuna getirmiş olan ve 
Malatya meseleleri mevzuunda çak duyarlı bu
lunan bir senatör arkadaşımızın iddia ettiği 
gibi ciddî bir elektrik sıkıntısı içerisindedir. 
Köylere elektrik götürebilmekten söz edildiği 
bir sırada 150 000 nüfuslu bir şehrin karanlık
ta bırakılmasını, zelzele gibi, sel gibi tabiî âfet
lerden ayrı olarak ihmal ve kusurun meydana 
getirdiği bir medenî âfet şeklinde tanımlamak 
ve bunu Malatyalılar yönünden kötü bir talih
sizlik saymak mümkündür. 

Maalesef bu talihsizlik 20 yıldan beri sürüp 
gitmekte, yıllardan beri bu şehir siyasî neden
lerle ihmal edilmiş bulunmaktadır. 

Şehrin enerji ihtiyacı, belediye hizmetleri
nin ötesinde bir hükümet meselesi olduğu hal
de yakın bir zamana kadar konu ile yeterince 
ilgilerailmemiştir. Ne var ki, dün Senato da ya
pıldığı ölçüde, bugünkü Hükümeti eleştirmeyi 
de isabetli bir davranış olarak kabul etmediği
mizi huzurunuzda belirtmek isterim. Zira; as
lında çok yetersiz olan dizel sistemlerindeki 
ani arızalardan sonra mesele süratle Hükümete 
intikal ettirilmiş, başta Sayın Başbakan olmak 
üzere, Sayın Enerji Bakanımız, ihtiyacın gide
rilmesi için ilgilileri harekete geçirerek yeni 
dizel teminine ve ihalesi MiTAŞ Şirketime ya
pılmış olan Keban - Malatya Enerji hat döşe
me işlerinin Ekim sonuna kadar bitirilmesi hu
susunda radyoya verilen demeçleriyle kesin 
emir vermişlerdir. 

Bir Malatyalı olarak kendilerime huzuru
nuzda teşekkür etmeyi bir görev sayarım. Ne 
varki, en kötü ihtimale karşı da olsa bu konu
daki çalışmaların hızlandırılması hayatî bir 
ihtiyaç halindedir. Zira Malatya'da kış Kasım 
ayında başlar. Sık sık ceryan kesilmesi veya 
tamamen ceryan verilememesi ile şehir için
deki resmî ve özel binaların, bilhassa okulların, 
hastanelerin kalorifer cihazlarının çalışmaması 
tehlikesi başgösterecek, iki aydan beri muat
tal olan sanayi faaliyetlerinin bir müddet 
daha atıl kalması ekonomik yönden de Ma
latya sasıayicilerini perişan edecektir. 

Hükümetimiziıı şu ana kadar esirgemediği 
ilgisini eksiltmemesini, soğuklar bastırmadan 

şehrin elektriğe kavuşturulmasının hayatî bir 
zaruret halini aldığını ifade ederken, Sayın 
Başbakana ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
(C. H. P. sıralarından «Alkışlar») 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Enerji Ba
kanı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Malatya'nın elektrik sıkıntısına ilişkin der
di, değerli milletvekili arkadaşımın biraz ev
vel ifade ettiği gibi kendileri tarafpdan Sa
yın Başbakana çok önceleri iletilmiş, bizzat 
bana da başvurarak meseleyi duyurmuş bu
lunmaktadırlar. 

O tarihte bu güzel ilimizin sıkıntısını biran 
evvel gidermek için süratle Bakanlıklararası 
bir komisyon toplanmış ve alınabilecek kısa 
ve uzun vadeli tedbirler sekiz madde halinde 
tespit ve bir protokola raptedilmiştir. O tarihte 
konuya ilişkin bir radyo demeci yayınlaya
rak Malatyalı vatandaşlarımıza alman ted
birleri duyurmaya çalıştım. 

Dün, Senatoda bir değerli arkadaşım mese
leyi dile getirmiş, bugünde bir başka arka
daşım konuyu tekrar etmiş bulıijnuyor. Bu iti
barla, müsaade ederseniz son derece derli - top
lu olması itibariyle o demeci aynen okuyarak 
bir defa daha Yüce Meclise bilgi vermek ve 
tedbirlerimizi zabıtlara tescil ettirmek istiyo
rum. 

Demecim 2 Eylülde yayınlanmıştır, aynen 
şöyledir : 

«Malatya'da yıllardan beri kesin ve köklü 
tedbirler alınamadığı için, bölgedeki kurak
lık yüzünden Hidro - Elektrik santrallarda 
yeterli üretim yapılamaması ve belediyeye ait 
dizel santrallarmm arızalanması karşısında bü
yük bir elektrik enerjisi sıkıntısı başgöster-
miştir. 

Bakanlığımız ilgili kuruluşlar arasında ge
rekli koordinasyonu sağlayarak sorunun tek
nik imkânlarıp elverdiği en kısa sürede çözümü 
için zorunlu tedbirleri tespit edip uygulamaya 
geçmiştir. 

İlk tedbir olarak mevcut arızalı santral
lar onarılıp biran önce işletmeye sokulacak
tır. Türkiye Elektrik Kurumu, bölgede bele
diyeler elinde bulunan ve kullanılmayan di
zel santrallarmı süratle devralarak üretime 
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geçirecektir, öte yandan Keban Santralının 
gecikmesi ve Hazer santrallarwnm beslediği 
bölgedeki enerji ihtiyacı dolayısıyle yıllardır 
programda bulunmasına rağmen tesis işleri 
yavaşlatılan Keban - Malatya arasındaki 
154 000 Voltluk enerji üretim hattının in
şaatı hızlandırılmıştır. Bölgede kullanılma
yan dizel santrallarmın çalışır hale getiril
mesi ve Hazer Gölünde su seviyesinin indiril
mesi ile bazı ek enerji imkânları yaratıla
caktır. 

Türkiye Elektrik Kurumu, Keban - Ma
latya üretim hattı ile gerekli irtibat tesislerinin 
yapımını bu yıl sonuna kadar tamamlayacak 
ve hattı geçici olarak 34 500 Voltla çalıştıra
rak bölgede yaratılacak ek enerji imkânlarını 
Malatya'ya nakledecektir. Böylece Keban ıSant-
ralı devreye girinceye kadar Malatya'daki 
enerji ihtiyacı geniş ölçüde karşılanmış ola
cak. 

Ayrıca Keban - Ankara arasındaki 380 000 
Voltluk enerji (nakil hattı ile, Bilecik - Adı
yaman, Malatya - Kebajn enerji nakil hattı ve 
gerekli tesislerin yapımı hızlandırılacak, Malat
ya'nın «Enterkonekte» sisteminden bol cere
yan alması sağlanacak.» 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bir gerçeği 
daha açıklayarak bitirmek istiyorum : 

Tahmin edeceğiniz gibi Türkiye'de elektrik 
istihlâki memnuniyet verici, hattâ iftihar edi
lecek bir gerçek olarak ifade edebilirim, bü
yük ölçüde artmaktadır. Bu büyük ihtiyaç 
patlamasına cevap bulmak; elektrik istihsali
mizi süratle artırmaya bağlıdır. Tahmin edece
ğiniz gibi, elektrik üreten sistemlerin yara
tılması, yapılması, teknik zaruretler dolayı
sıyle oldukça uzun süreler almaktadır. Bu 
itibarla; bugün çekilen sıkıntılar, dünlerden 
kalma zaruretlerin neticesi oluyor ve eğer bu
gün biz iyi tedbirler alamazsak yarınlar bun
dan zarar görecektir, o itibarla Hükümet, 
elektrik enerjisi sektörü için büyük yatırım
lara başlamıştır, yapılmakta olan büyük ya
tırımları biran evvel bitirmeye gayret etmek
tedir ve Önümüzdeki yıllar için bu sıkıntılara 
sebebiyet vermemenin gayreti ve iradesi için-
declir, teşekkür ederim. 

6. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
tarım ürünlerine uygulanan fiyat politikası do

layısıyle üreticinin çektiği sıkıntılar konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova. Ziraat 
ve ziraatçıların durumu ile ilgili olarak konuş
mak istiyorsunuz, buyurun efendim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Teşkilâtta epeyce dolaştık ve bir köylü ola
rak burada köylünün derdini karınca - kararın
ca dile getirmek istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarımız hububattan bahset
tiler. Ben, bunun üzerinde fazla durmayaca
ğım. 

Bugün, Devletin hububat için vermiş oldu
ğu fiyat. 100 kuruştur, hatta zannedersem 103 
kuruştur. Halbuki bugün ofislerde alım - satım 
85 - 90 kuruşu geçmemiştir. Ama, afatı semavi-
yeden zarar görenlere banka vasıtası ile kilosu 
150 - 170 kuruştan hububat teklif edilmekte
dir. 

Sayın Bakan, «üreticilerin yanındayız, des
tekliyoruz» diyorlar. Arkadaşlar, üreticinin 
yanında olmak, desteklemek demek bu mudur? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo, 
doğru, doğru. 

MEHMET KAZOVA (Devamla) — Buğdayı 
85 - 90 kuruşa al, zarar görenlere 150 - 170 ku
ruşa teklif et. 

Arkadaşlar, hububata, pancara zam dendi 
mi idi, - köylünün mahsulüne - ticarî denge 
bozuluyor, diyor. Ama, 90 kuruşa aldığını da 
150 - 170'e verirse denge bozulmuyor. 35 kuruş
luk civata 4 - 5 liraya satılırsa denge bozulmu
yor. 27 000 liraya olan traktör, 70 - 80 bin li
raya satılırsa denge bozulmuyor. 

Ben bir köylüyüm, köylünün içinden gelmi
şim. Toprağı saksıda görmüş değilim, içinde 
haşrolmuşum. Bugün köylü sefildir, perişan
dır. Arkadaşlar, cefakâr köylüye yardım ede
lim, el uzatalım. 

Hububatın bir dönümünün sulaması dün altı 
lira iken, bugün 18 liraya çıkmıştır. Pancarın 
bir dönümünün sulanması bir dönümü 18 liray
ken bugün 31 liraya çıkmıştır. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bravo ho
ca, çok doğru söylüyorsun. 

MEHMET KAZOVA (Devamla) — Sebze
nin bir dönümünün sulaması 18 lira iken, 32 
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liraya çıkmıştır arkadaşlar. Bu, köylünün ya
yanında olmak mıdır, üreticinin desteği olmak 
mıdır? Bugün bir yevmiye 35 - 40 liradır. Pan
carın kilosu 20 kuruş. Türkiye'de değil, bugün 
dünyada 20 kuruşa satılan, alman bir şey var
ını. Odunun kilosu 35 - 40 kuruş. Hükümetten 
rica ediyorum; pancarımızı, yani köylünün pan
carını odun fiyatına alsın. Odunun kilosu 40 
kuruşken, pancarın kilosu 20 kuruştur. Bugün 
Türkiye'de değil, dünyada 20 kuruşa hiçbir şey 
alınıp satılmamaktadır. «Üretimi, ürünü, mah
sulü çoğaltacağız, Hükümetin prensibi budur» 
diyorlar. Ama 50 kuruşluk gübreyi 115 kuruşa 
çıkar... E, bunun ikisi bir yolda yürümez. Güb
renin fiyatını yükselt, ürünü fazlalaştır, buna 
imkân var mı arkadaşlar, insaf edelim. 

Arkadaşlar, bu köylü perişandır. Köylü trak
törünün taksidini veremiyor, banka borçlarını 
ödeyemiyor, icra kapısında sürünmekte ve trak
törüne mazot parası bulamamaktadır. Biz, top
rak reformu yapacağız şunu yapacağız, bunu 
yapacağız değil, köylüyü yanlış yola sevk etmek 
isteyenler, sevk edemediler, köylüyü tahrik ede
mediler, edemezler arkadaşlar. Bu milletin 
köylüsü, şehirlisi Hükümetine, milletine, vata
nına sadıktır. Bazı noksanları yani bazan bir 
avuç insan kötü halde de olabilir, ama bilerek 
bilmeyerek köylünün üstüne yüklenmek, köylü
nün alacağını pahalı, satacağını ucuz almak ve 
köylüyü yanlış bir yola sevk etmek de bugünkü 
Devletimizi köylüye kötü göstermekten başka bir 
şey değil arkadaşlar bu. Rica ediyorum köylü
nün yanında olalım. Bugün nüfusumuzun 
% 75'ini, % 80'ini teşkil eden köylüyü tahrik 
eder yanlış yola gidersek Allah korusun bunun 
sonu kötü olur arkadaşlar. Rica ediyorum, Hü
kümetten çok rica ediyorum bu işi düzeltsin, 
köylüye el uzatsın, köylünün yanında olsun ar
kadaşlar. 

Hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarım. (Al
kışlar). 

7. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, Münih Olimpiyat Oyunlarında Türk eki
binin aldığı sonuçlara dair gündem dışı demeci 
ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün 
cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arslantürk, 
Münih Olimpiyat Oyunları ile ilgili olarak. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri Münih Olim
piyat Oyunlarının Arap gerillalarının insanlık 
ve uygarlık dışı hareketleri sonucu kısa bir sü
re ara verildikten sonra yeniden başladığı ve 
ik'i gün önce de sonuçlandığı bilinmektedir. Biz 
Olimpiyat oyunlarını kana bulayan Filistinli 
gerillaların yarattıkları memleketimizde ve bü
tün dünyada üzüntü, acı ve nefret uyandıran 
olayı bir yana bırakarak Münih Olimpiyat 
Oyunlarının bizimle ilgili evrelerini ve sonuçla
rını eleştirmek istiyoruz. 

Münih Olimpiyatlarının Türk sporu ile ilgili 
sonuçlarının iç açıcı olmadığı, tersine ruh ka
rartıcı bir hava taşıdığı hepimizce bilinmekte
dir. Çeşitli spor dallarında elde ettiğimiz per
formanslar -her gün ve gece basın yolu ile radyo 
ve televizyon yayınları ila izlenilmiştir. Sporda 
yenmek kadar yenilmenin de olağan sayıldığını 
herkes bilir. Ancak Olimpiyat Oyunlarının bir 
memleketin sporunu değerlendirmede kriter ni
teliğini taşıdığı gerçeği de gözden uzak tutula
maz. 46 sporcu ve 40 yönetici ile katıldığımız 
Münih Olimpiyat Oyunları süresince bizi ve 
tüm yurttaşları üzen haberlerin esası sporcula
rımızın başarısız yarışmaları ve aldıkları per
formanslardan daha çok gazetelerimizin spor 
sayfalarının çok kez başlıklarını kaplayan «Mü
nih Olimpiyatlarında skandal, rezalet, dünyaya 
maskara olduk» şeklindeki haberlerdir. Bunlar 
açıkça söylenmek lâzımgelirse spor dışı, utanç 
verici haberlerdir. Bir kez 46 sporcu için 40 yö
netici fazladır. Öte yandan yönetici dağıtımı da 
spor kollarında nispetsiz ve keyfî olmuştur. 
Bir güreşçimiz ikinci turda güreşeceğinin ken
disine zamanında bildirilmemesi nedeni ile min
dere çıkamadan hükmen yenik ilân ediliyor ve 
Milletlerarası Güreş Teşkilâtı FİLA kararı ile 
elemine oluyor. Yine bir başka güreşçimiz has
mı sert giriş ile burnunu kanattı diye kızarak 
eline geçirdiği bir sopa ile elâlemin gözleri önün
de küfürler savurarak onu soyunma odasına 
kadar kovalıyor, öte yandan bir Türk hakemi 
iki yabancı güreşçi arasında yan tuttuğu için 
yetkililerce diskalifiye ediliyor. Birbirini izle
yen bu olayları birer kötü raslantı saymaya ola
nak göremiyoruz. Türk sporunun bugün içine 
düştüğü durum gerçekten yürekler acısıdır. 
Orimpiyat' Oyunlarının üçüncü günü güreşler 
yapılırken hiç bir idareci ve güreşçimizin salon-
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da bulunmayışı da hayret verici ve üzücüdür. 
Öteki milletler güreşler yapılırken toplu halde 
salona gelip güreşçileri için büyük gösteıl ya
parlarken bizim yöneticiler sadece güreşi olanı 
salona getirip onu kendi kaderi ile başbaşa bı
rakmışlardır. 

Sofya Dünya Güreş Şampiyonasmdaki haklı 
veya haksız tutumu nedeni ile 3 yıl ceza alan 
Ali Rıza Alan m cezası unutularak hem de iyi 
çalıştırıp hazırlamadan altın madalya alır ümi
di ile Münih'e götürülmesinin Bakanlığın spor 
işlerindeki ciddiyetsiz tutumunun tipik ve acı 
bir örneğidir. Münih Olimpiyatı Türk güreşi
nin bugünkü acıklı durumunu açıkça ortaya 
koymuştur, ilk kez Olimpiyatlardan bos dön
dük, artık korkulu bir takım da değiliz. Yöne
ticiler durumun ağırlığını görünce Münih'te suç
lu aramaya koyuldular. Aranıyor, taramyor 
suçlu baş antrenör bulunuyor ve görevinden 
almıyor. Yöneticiler arasında karşılıklı suçla
malar birbirini kovalıyor. Güreş Federasyonu 
Başkanı güreşlerde birbirini İzleyen başarısız
lıklar karşısında suçlu olarak baş antrenörü bu
luyor, baş antrenör Muharrem Atik'in atanması 
nedeni ile Güreş Federasyonu Başkanı ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürü arasında Bakanın hu
zurunda karşılıklı suçlamalar yapıldığını gaze
telerden üzüntü ve ibretle okuduk, 

Değerli arkadaşlarım, spor otoriteleri «spor 
tesis ve eğitim meselesidir» derler ve parasız te
sis olmaz, tesissiz de spor olmaz görüşünü ileri 
sürerler. Bu düşüncelere katılmamaya imkân 
yoktur. Ancak bugün Türkiye'de yapılmış spor 
tesislerinden yeterince yararlanıldığını ileri sür
mek de mümkün değildir. Bir yandan tesislerin 
bulunmadığından yakınacak, öbür yandan var 
olan tesislerden 24 saat yararlanılmayacak. Bir
çok kapalı spor salonları çok kez kapıları kapa
lı, kendi hallerine terk edilmiş durumdadırlar. 
Ayrıca vaktiyle güreşte, binicilikte ve hattâ at
letizmde sporcularımız dünya ölçüsünde perfor
mans gösterirken bugüne oranla yurtta spora ne 
fazla para ayrılırdı ve ne de fazla tesis vardı. 
Mesele toplumda düğümlenmektedir, toplum bir 
bütündür. Atalarımızın dediği gibi üzüm üzüme 
baka baka oluşur veya kararır. 

, Şimdi konumuzla ilgili şu meseleleri yetkili
lerden sormak isterim gençlik ve spor alanında, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmadan önceki 

durumumuzla bugünkü durumumuz kıyaslandı
ğında bu bakanlığın var oluş nedenini izah et
mek nasıl mümkün olacaktır? Gençlik ve Spor 
Bakanlığı vakit geçirmeden biran önce teşkilâ
tını ve tedbirlerini tamamlayıp toplumumuzun 
gerektirdiği bir çalışma yöntemine girecek iken 
Türk gençliğine hemen hemen hiç bir nitelik ka
zandırmayan profesyonel futbol politikasına ne
den tüm ağırlığı vermiştir? Akdeniz ve Balkan 
Oyunları ile bazı temsilî karşılaşmalarda elde 
edilen küçük başarıları kamuoyuna önemli ba
şarılar gibi sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı er
kek sporcularımızın başka ülkelerin nerede ise 
kadın sporcularının düzeyinde performans gös
termelerini nasıl izah edecektir? Spor alanında 
Bulgarlar, Romenler ve Yunanlılar karşısında 
20 yıl önceki durumumuzla bugünkü farkımızın 
acı gerçeğini Gençlik ve Spor Bakanı ile bakan
lık yetkililerinin nasıl değerlendireceklerini de 
merak ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, gençlik ve spor sorun
larımız Sofya karşılaşmalarında baş antrenör 
Celâl Atik'i, bu kez de baş antrenör Muharrem 
Atik'i harcamakla çözülemez. Artık kamuoyu
nu bu gibi yüzeysel tedbirlerle oyalamaktan 
vazgeçip sorunların kökenine İnmek zamanı çok
tan gelmiştir. Yüce Heyetinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN ~ Buyurun Sayın Gençlik ve Spor 
Bakanı. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (C. Senatosu Maraş Üyesi) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Trabzon Milletvekili Sayın Arslantürk'ün Mü
nih Olimpiyatları vesilesiyle Türk sporunu dile 
getirmiş olmasından dolayı kendilerine şükran
larımı sunmak isterim. Çok hassas bir insandır, 
kendilerini gerek Bütçe Komisyonunda ve ge
rekse Meclislerde dinlemek fırsatını buldum. 

Henüz Olimpiyatlardan yeni döndüm. Bunu 
bir spesifik konu olarak ele almanın mümkün 
olmadığını, bir eğitimci olarak konuşan sayın 
hatip takdir buyururlar. Bu mevzu ile ilgili bu
gün Hükümette izahat verdim, bir rapor halin
de görüşlerimizi dile getirmek fırsatını kendile
rine vermiş bulundum. Çok kısa bir zamanda 
kamuoyuna açıklamalarda bulunacağım. Şu ba
kımdan peşinen kendilerinden bir mehil iste
mek niyetindeyim takdir buyururlar ki, bu ge-
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niş bir konudur. Bu konunun dar bir zaman içe
risinde gündem dışı bir konuşmanın hudutları 
içerisinde ele alınması mümkün değildir. Çok 
arzu ederim ki, muhterem hatip veya muhterem 
üyelerden herhangi bir kimse bu konuyu geniş 
bir çapta Meclis araştırması da dahil olmak üze
re genel görüşme mahiyetinde dile getirme fır
satını yetkili kişilere versinler. 

Sporcularımızın Münih Olimpiyatlarına çok 
adette İştirak ettikleri bilhassa yöneticiler ba
kımından bu mevzu bir tenkit konusu olarak 
günlerdir matbuatta yer almaktadır. Yalnız bu 
takdir buyururlar ki, olimpiyatlarla ilgili konu
lar beynelmilel bir statüye tabidir. Kaç sporcu
ya ve oyuncuya kaç idarecinin gideceği belli
dir. Bizim bu beynelmilel statü olimpiyat ko
mitesi statüsüdür, yollamış olduğumuz sporcu
larımızın adedini takdim edeyim. 47 sporcu, 22 
idareci, 6 hakem, 1 doktor, 7 kongre üyesi, 3 
olimpiyat komitesi üyesi olmak üzere 86 kişi
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz 47 sporcu ile 
gittik. Olimpiyatlara tam 123 devlet İştirak etti. 
Bizzat müşahede fırsatını buldum, emin olunuz 
ki, en az iştirak eden devletlerden biri duru
mundayız. Milletlerin spor konusunda, spor tek
nolojisinin ilerlemesi konusunda bilhassa olim
piyatların bir spor sergisi olduğunu muhterem 
hatip çok iyi bilirler. Bu sergiyi bizim idareci
lerin yakinen izlemesinde büyük fayda vardır. 
Bunu sorumlu bir kişi olarak dile getirmeye 
mecburum. Federasyon başkanlarımız yakinen 
meselelerini takip fırsatını bulmuşlardır ve ba
zıları da beynelmilel komitelere iştirak ve se
çim imkânı bulabilmişlerdir. 

Gazetelerde dile getirilen mevzular arasında 
sporcularımızdan, güreşçilerimizden Gıyasettin 
Yılmaz meselesi vardır. Keza Beyefendinin izah 
ettikleri öbür konular vardır. Yalnız gazetelere 
yanlış aksetmiş olanları da vardır. Gıyasettin 
Yılmaz'ın güreşinde bizzat bendeniz salonda bu
lunuyordum ve bunu TRT marifeti ile kamu
oyuna arz fırsatını da buldum. Hâdise tek keli
me ile çirkin bir hâdise idi, üzücü idi, sporculu
ğa yakışır mahiyeti yok idi, bu sebeple takdir 
buyururlar yine bu doğrudan doğruya kafile 
başkanının sorumluluğu altında bir keyfiyettir. 
Derhal salonu terk edip kafile başkanının bu
lunmuş olduğu yere geldim ve kafilenin Münih' 

te bulunduğu sırada takibetmesi lâzımgelen hat
tı hareketi tanzim eden bir yönetmeliğimiz var
dır, o yönetmeliğin icabının yerine getirilmesi
ni istedim ve bu husus yerine getirilmiştir. Ka
file başkanımız selâhiyetini kullanmıştır, Gıya
settin Yılmaz arkadaşımız Türkiye'ye dönmüş
tür. Yalnız şu kadar söyleyeyim ki, Bulgar kam
pını basma gibi -bir hâdise cereyan etmemiştir. 
Bulgar güreşçisi Osman'la vaki güreşmesine ki 
Yılmaz'im ifadesine göre bu güreşçi sık sık bi
zim güreşçimizin güreşirken kafasını burnuna 
vurmak suretiyle kanatır imiş, bundan infial 
duymuştur. O bakımdan münakaşa cereyan et
miştir. Hâdise sporculuğa yakışmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, ben kafilemizi 
uğurlamadan evvel kendilerine birkaç defa top
lantı yapmak suretiyle iki beyanda bulundum. 
Dedim ki, belki bu olimpiyatlardan büyük neti
ce ile dönmeyeceğiz, yalnız sizlerden istediğim 
Türk ahlâkına, Türk âdetine, örfüne, tarihine 
yaraşır şekilde hareket etmiş olmanızdır. Bunu 
sizden bekliyorum. Bilhassa, olimpiyat ruhunu 
haleldar edecek hareketlerden tevakki etmenizi 
istiyorum.» dedim. Haliyle bütün sporcularımız, 
ekseriyeti emin olmanızı rica ederim ki, öyledir 
ve yine söyleyeyim ki, bilhassa olimpiyat kam
pında bulunan sporcular içerisinde en disiplinli 
ekip yine Türk ekibi idi, iftiharla söyleyebili
rim. O hâdise olmuştur, infiale kapılmıştır arka
daşımız; yurda dönmüştür. 

Türk sporunun, biraz evvel bahsettiğim ölçü
ler içerisinde derhal derakap düzeltilmesini, şu 
bakanın, bu bakanın, bundan evvelki bakanların 
veyahutta Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulma
dan evvelki hususlar ile halledileceğini iddia et
mek mümkün değildir. Beden Terbiyesi Kanu
nunun çok eski bir kanun olduğu malûmunuz
dur. Bu kanunu yeni baştan ele almak lüzumu
nu duyduk, hazırlıklarımız bitmek üzeredir. 

Bakanlığın Teşkilât Kanunu çok kısa bir za
man içerisinde Meclise arz edilecektir. 

Ben Münih Olimpiyatlarına resmî görevli 
olarak gitiğim zaman yalnız sporu, oradaki 
oyunları seyretmekle de yetinmedim bir bakan 
olarak, ilgili eyaletlerin bakanlarıyle temas 
etmek suretiyle, gençlik ve spor eğitimi oralar
da nasıl yapılmaktadır onları tetkik fırsatını da 
buldum. Onlardan rapor aldım; o raporlar ölçü
sünde, «Bizim bünyemize yakışan şekli nedir? 
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Acaba Türk sporunu nasıl kalkındırabilirizi 
tetkik fırsatını bana kıymetli arkadaşımın vere
ceğini ümidetmek isterim. 

O bakımdan ariz ve amik bu meseleler mec
lislerimizde tartışılır ve hâdisenin hangi nokta
sında bulunduğumuz görüldüğü andan itibaren 
de tedbirler hususunda zannediyorum ki, bütün 
Meclisimiz, bu sporumuzun daha ileriye gitmesi 
bakımından, bize yardımcı olurlar. 

Tek kelimeyle yine ifade edeyim, bundan ev
velkilerle kıyasladığımız takdirde, bugünkü du
rumumuzun daha düşük olduğunu iddia etmek 
doğru bir hareket değildir. Spor bir ilim mese
lesi halini almıştır. Teknoloji süratle ilerlemek
tedir. Öbür memleketlerin bu spordaki teknolo
jisine ve ilmine erişemediğimiz müddetçe bu
günkü durumdan kurtulacağımızı iddia etmek 
de mümkün değildir. 

Bu vesileyle pek kıymetli arkadaşıma şük
ranlarımı arz ederim ve kendilerine teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Açık oya katılmayan sayın üye 
kalmasın lütfen. 

8. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör'ün Bulgaristan'ın Rodop bölgesinde ya
pılan Türk katliamı konusunda gündem dışı de-
meçi. 

BAŞKAN — Sayın Fevzi Güngör, Bulgaris
tan'da yapılan Türk katliamı konusunda; buyu
run Sayın Güngör. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Çok Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bul
garistan Rodop'taki Türklerin katliamı hakkın
da gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Bütün parlamenter arkadaşlarımıza gönderi
len Rodop Türkleri Kültür ve Dayanışma Der
neğinin hazırladığı «Rodoplardaki son Türk 
katliamının içyüzü» adlı kitapta Bulgaristan'ın 
Rodop mıntakasmda bulunan onbinlerin üzerin
deki Türk'ün hunharca öldürüldüğünden bahse
dilmektedir. Pek tabiî ki, bu kitabı alâkalı ma
kamlara da yolladıklarını ifade etmektedirler. 
Kitapta bahsedildiğine göre sınır komşumuz 
Bulgaristan'ın Rodop mıntıkasındaki Türkle
rin 850 köyü bir gecede basılmış burada bulu
nan Türkler kurt köpekleri, askerî birlikler, za
bıta kuvvetleriyle birlikte aynı anda bir baskın
la gece yataklarından kaldırılarak köy mey
danlarında dipçikle, süngü ile çoluk çocuk de

meden hunharca öldürülmüşler; kitap bundan 
bahsetmektedir. Eğer bu kitapta yazılanların 
aslı varsa gizli celse yapılması; eğer bu kitapta 
yazılanların aslı yoksa basıldığı yer ve Rodop 
Türkleri Kültür Dayanışma Derneği hakkında 
tahkikat açılması gerekmektedir. Ben sizlere, 
vaktinizi almamak için yalnız 22 nci sayfadan 
bir pasaj okuyorum. 

«İçişleri Bakanı Korgeneral Angel Sanev; 
Bulgar Genelkurmay harekât dairesinin emriy
le 13-14 Mart 1972 tarihinde Rodoplardaki bü
tün Bulgar askerî birlikleri alarma geçiriliyor. 
Hedef Kırcaal, Paşmaklı, Cumaibâlâ'da Türk 
lerin bulunduğu 850 kadar köyü bir gecede bas
mak, binlerce Türkü bir gecede öldürmektir. Bu
nun için Dupnisa'daki 7 nci piyade tümeni, Kös-
tendirdeki 13 ncü piyade alayı, buna bağlı 22 
nci piyade komando taburu, Paşmaklı'daki 21 
nci piyade alayı, Cumailbâlâ'daki 14 ncü piyade 
alayı, Nevrokop'taki 39 ncu piyade alayı, Döv-
len'deki 29 ncu piyade alayı, Razloktaki 7 nci 
ağır topçu taburu, Radomir'deki 7 nci ağır ma-
kinalı taburu, Dospat'taki 8 nci piyade bölüğü, 
Çavdar'da bir piyade bölüğü, Barotin ve Seren
ce'deki 2 nci piyade hudut taburu, 3500 kadar 
polis, binlerce kurt köpeği bir anda harekete 
geçerek ellerindeki plana göre 850 köye 13-14 
Mart gecesi aynı anda baskın yapıyor» 

Hayatları ve herşeyleri sınır komşumuz Bul
gar Hükümetine emanet edilmiş bulunan bu 850 
köydeki yüzbinleroe Türk genci, ihtiyarı, kadı
nı, erkeği ve memedeki çocuklarıyle gece yarısı 
uyandırılıyorlar; çoğu elbise giymeye bile fırsat 
bulamadan çıplak olarak köy meydan ve nahi
yelerde toplattırılıyor. Gece yansı neye uğra-
dilini bilmeyen zavallı Türkler kitapta yazıldığı
na göre şu hale maruz kalıyorlar. 

«Rodop meskûnlarının 13 Mart 1972 tarihi
nin gecesi maruz kalmış oldukları işkence ve 
mezalim siyasî şekavet tarihinin hiç bir tarihin
de görülmemiştir.» 

O gece, bu kitapta aynen şu cümleler tasvir 
ediliyor: «Kurt köpekleri masum insanların 
üzerine saldırıyor otomatik silâhlar, tabanca 
kabzaları canlı hedeflere vuruldukça vurulu
yor. 10 binlerce Rodoplu Türk, kadın - erkek 
tefrik edilmeden, çoluk - çocuk öldürülmüş-
tüı\» 

Muhterem milletvekilleri, şu anda huzuru
nuza günlerce uykumun kaçmasına sebebolan 
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bu hadiseyle geliyorum. Çünkü, Hariciyemizi 
daha evvel ikaz da etmiştim. Böyle bir haber al
dım, aslı var mıdır, yok mudur diye telefonla 
sordum. Bulgaristan'daki komünist merkez ko
mitesi başkanlığının aldığı bir kararla ve dev
let şûrasının aldığı bir kararla Türk isimlerinin, 
soyadları değil, Türk isimlerinin de Bulgar isim
leriyle değiştirilmesine geçilmiştir, bunu Yüce 
Meclisimizde bir kere daha huzurunuza getir
miştim. Türk isimlerinin Bulgar isimleriyle 3 
gün içerisinde değiştirilmesini mahallî meclisler 
ilgilileri çağırarak istemektedir. Çağırılıp da 3 
gün içerisinde isimlerini değiştirmeyenler evlerin
den alınarak götürülmekte, ama nereye götürül
düğü bilinmemektedir. Yüce Meclisimizde bunu 
dile getirmiştim ve telgrafla Saym Nihat Erim'in 
Başbakanlığı sırasında kendilerine Yüce Meclis 
tatile girdiği için bildirmiştim. Bundan başka 
Hariciye Vekilimizi telefonla ikaz etmiş ve kat
liam olacağından Meclisimizde bahsetmediğimi 
arz etmiş idim. Kendisi de böyle bir şeyin kula
ğına geldiğini; fakat şimdilik böyle bir şeyin ol
madığını bana telefonla söylediler. Bern de duy
duğumu ve fakat Mecliste bundan bahsetmedi
ğimi, müteyakkız olmamızı, diplomatik yollar
dan orada yaşayan binlerce Türkün hayatının 
emniyet altına alınmasını, orada bulunan kon
solosluk ve elçiliğimizin yerinde ve zamanında 
istihbaratta bulunmasını kendilerinden istemiş
tim. Ama, maalesef buigün elimize gelen şu ki
taptan binlerce masum Türk'ün kanının akıtıl
dığını okuyoruz. Eğer aslı yoksa böyle bir şeyin 
yayılmamasmı ve bu Dernek hakkında tahkikat 
açılmasını istiyorum. Eğer aslı varsa bu mesuli
yet ve vicdan azabı Hariciyemizin üzerindedir. 

üzüntülerimi Yüce Meclisimize belirtirken 
maalesef basınımızın da bunun üzerinde hassa
siyetle durmadığını görüyorum. Eğer bir güzel
lik kraliçesi seçimi olsa idi günlerce basın bunun 
üzerinde durur, yazardı. Eğer bir kuçu kuçu ve
ya bir kedi dama çıksa yaihut kuyuya düşse 
idi bunu itfaiyenin kurtarışını gazetelerde poz 
poz resimlerle basarlar ve sahibi ile röportaj ya
parlardı. Basınımıza da teessüf ederim. 

Üzüntülerimi Yüce Meclise arz edenken, he
pinizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

,9. — Niğde Milletvekili M evi üt Ocakcıoğlu'-
nun, bazı bölgelerde jandarmanın köylüye yap
tığı kötü muamele konusundaki gündem dışı de
meci ve İçişleri Bakam Ferit Kubat'm cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Oc&kcıoğlu, jandarma 
idaremizden şikâyetlerle ilgili konuda, buyu
run. 

MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben de köy
lümüzün maruz kaldığı jandarma zulmü konu
su üzerinde duracağım. 

Köylümüz, görüldüğü üzere, bütün sıkıntı
larını bir tevekkül, bir asalet içinde sabırla kar
şılamakta, bugün bu sikıntılanndan kurtarıla
cağını ümidederek sabırla beklemektedir. An
cak bir şeye tahammül edememektedir. O da, 
nereden gelirse gelsin kendisine hakaret edil
mesidir. 

Şeref ve haysiyet konusunda kendisine in
san gibi değil, bir hayvan gibi muamele yapıl
ması konusunda tahammülü olmuyor. Bir haka
ret karşısında başı dönmekte, adam öldürmek 
cürmüne dahi kendisini kaptırmaktan çekinme
mektedir. Köylümüzün bu sahada bize intikal 
eden, hem de sık sık intikal eden bir derdi, jan
darma idaremizin kendisine reva gördüğü da
yak ve ağır küfürlerle döğmeye varan haka
retleridir. 

Ne zaman bir köye uğrayacak olsak ilk şi
kâyet ve ilk serzeniş bu konudur. Bir suç işle-
yan vatandaş her ne şekilde olursa olsun ceza
sını görecektir; dayak da yiyecektir. O vatandaş 
suçlu olduğu için bunu sinesine çekecektir, çek
mektedir de. Şikâyet edilen konu, bir suçu ol
madığı, hatta suç zannı altında olmadığı hal
de, hatta mahkeme, savcılık tarafından şahit 
olarak celbe dilmesi istenen vatandaşın daM 
karakola gittiğinde sövülmek, döğülmek gibi 
ağır harekete mâruz bırakılmasıdır. 

Aksaray'ın Taşpmar nahiyesi Karacaören 
köyüne vardım. Karakol çavuşu yeni gelmiş, 
köye uğramış köylüyü dizmiş, söve saya önün
den resmî geçit yaptırmış. Birini, önünü ilikleme
din diye döğmüş; nahiye karakolunda mütead
dit döğme ve hakaret suçları... 

Niğde'nin bir köyüne vardım; korkunç şi
kâyetler!... Adam benimle konuşurken korku
yor; çavuş iştitir diye korkuyor. Misal pek çok 
aziz arkadaşlarım. Şu anda tüm milletvekili ar
kadaşlarım aynı şikâyetlerle doludur kanaatin
deyim. Seneler senesi Türkiyemizde bu hal böy
ledir. Neden, niçin önlenemez? önlenir bu dert; 
önlenmeyecek dert değildir. Neden önlenmez? 
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Sebebi basit. Yetkililer, üst kademeler bu işle 
ilgilenmemektedirler. Keza jandarma bölük ko
mutanının bu gibi hareketlere karşı olduğunu 
bilen bir nahiye, ya da merkez karakol komu
tam çavuşun halka karşı bu çeşit işlemlerde, 
hareketlerde bulunması mümkün değildir. Bi
raz sıkar o çavuşu. Üstünün bu hareketleri tas-
vibetmediğini bilen bir bölük komutanı yüzba
şı ya da teğmenin bu hareketleri, bu suiistimal
leri imlememesi, önleyememesi mümkün değil
dir. Ateş olur yakar o karakol komutanını. 
Ancak, umursanmadığı için bu şikâyetler, bu 
görev suiistimalleri devam eder gider. 

Jandarma ve polis kuvvetlerinin adı emni
yet, yani güvenlik kuvvetidir. Bir vatandaş ka
rakola korkarak, tiksinerek, ürkerek değil; 
güven duyarak varacaktır. Güvenliğin bir anla
mı budur. Devam edip gelen bu şikâyetlerin 
söndürülmesi, kaza bölük komutanlarıyle daha 
üst kademelerin mesele ile ilgilenmeleri devam
lı bir takipçi içinde olmalarına bağlıdır. 

ıSayın İçişleri Bakanından; Jandarma Genel 
Kamutanımdan, daha alt kademedeki komutan
lardan mesele ile artık bir ilişki kurmaları ve 
bu korkunç dert üzerine hiç olmazsa biraz eğil
melerini diliyoruz. Müşterek derttir; çoğumuz 
köyden gelmiş insanlarız, acı duyuyoruz. 

Şikâyet, edilsin deniliyor gerektiğinde. Va
tandaş, köylü şikâyet etmekten çekinmekte ve 
korkmaktadır. Şikâyet etse 1 sene, 2 senede 
ancak ^neticelenmekte ve bu arada o adamın 
zulmü bu vatandaşın üzerinde daha çok^iddet-
lenımektedir. Bu sebeple şikâyet edenler de olu
yor; fakat korkarak şikâyet etmeyenler, hat
ta şikâyetinden vazgeçenler de çok oluyor. Bu
nun da bilinerek bu karakol çavuşları üzerinde 
bir havanın yaratılması zarureti vardır. 

Bu zulüm köylü vatandaşımızın üzerinden 
kaldırılmalıdır. Hükümet, Devlet vatandaşın şe
ref ve haysiyetini korumak zaruretinde ve gö
revindedir. Anayasalar bunu Devlete başgörev 
olarak vermiştir. Bizim Anayasamızda da var
dır, - dün dağıtılmıştı - Alman Anayasasında 
okudum; 1 nci maddesi Devletin, vatandaşın şe
ref ve haysiyetini korumak 1 nci vazifesi oldu
ğunu yazmıştır. 

Sayın İçişleri Bakanımızın görevinde çok 
titiz olduğunun şahidiyim. Ancak diğer görevli
lerce de bunun benimsenmesi ve benimsetilme

si lâzımdır. Bu büyük derdimizin halledilme
si zamanı artık gelmiştir. Tekrar tekrar istir
ham ediyoruz; bu görevi yapmakla da vatan
daşın içinde bulunduğu sıkıntıların aşağı - yu
karı 1 nci numarada olanını halletmiş olacağız 
kanaatindeyim. 

Yetkililerden bu mevzu üzerinde önemle dur
malarını tekrar istirham ediyor, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başkan, Yüksek Meclisin değerli üyeleri; 

Sayın Ocakçıoğlu'nun burada dile getirmiş 
olduğu mevzu hakkında Yüksek Meclise arzı-
cevapta bulunmak üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Değerli üye Sayın Ocakçıoğlu'nun bahsetmiş 
olduğu hususları kısaca bilgilerinize sunmak ar
zusundayım. 

Mart ayından Temmuz ayı sonuna kadar 
Niğde ili bölgesinde, üzüntü ile beyan etmek 
gerekir ki, 4 soygun olayı cereyan etmiştir. Bu 
4 soygun olayımın hepsinin suçluları, failleri 
delilleriyle birlikte çok kısa zamanda yakalan
mak suretiyle adlî mercilere verilmiştir. 

Bizim için hoş olmayan ve normal olmayan 
bu durumun izalesi için Devlet zabıtası aşa
ğı - yukarı hareketli hale geçirilmiş, bütün böl
gede vatandaşlarımızın huzur ve sükununu sağ
lamak üzere gerekli tedbirleri almıştır. Bu me-
yanda hakikaten ufak tefek şikâyetler maka
mımıza kadar intikal etmiş ve bunlar hakkında 
süratle tetkik, tahkik ve gereği yapılmıştır. Bir 
örnek olarak Sayın Ocakçıoğlu'nun bahsettiği 
üzere Taşpınar Jandarma Karakolundaki vazi
feliler hakkında gerekli idarî ve adlî tahkikata 
tevessül edilmiş, hattâ arzulamadığımız halde; 
ama daha geniş olayların belki zuhuruna sebe
biyet verir diye de idarî bir tedbir olmak üzere 
oranın komutanı değiştirilmiştir. 

Diğer olaylardan müşahhas olarak bahis bu-
yurmadıkları için arzıcevalbetmekte güçlük çe
keceğim. Yalnız şunu arz etmek isterim M, Sa
yın Ocakçıoğlu'nun belirttiği ve arzuladığı gi
bi, Devlet güvenlik kuvvetleri, Devlet jandar
ması, Devlet polisi vatandaşın hizmetinde, ona 
kanunî imkânlar içerisinde en iyi hizmeti ver
mek çabasındadır ve bütün yazılı ve sözlü be
yanatlarımızda bu hususu önplanda arkadaşla-
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rımıza söylemekte, kendilerine bu hususta di
rektif vermekte hiçbir zaman tereddüdümüz 
yoktur. Çünkü arzuladığımız şey müşterektir; 
vatandaşın huzurunu hepimizin arzuladığı ka
nun çerçevesinde en iyi şekilde temin etmek
tir ve Devletin güvenlik kuvvetleri bununla 
vazifelidir: Vatandaşa hizmetle, vatandaşın hu
zurunu temin etmekle vazifelidir. Bu husus bu
gün Polis Okulundan mezun olan 700 kadar po
lisimize yaptığım beyanlarda da yer almıştır. 
Zabıtanın, vatandaşı daima yanında tutma yo
luna gitmesi ve gücünü buradan alacağı bir ha
kikattir. Buna inanıyoruz zabıtamız da daima 
bu yolida hizmet vermeye gayret etmektedir. 

Ancak, takdir buyurursunuz zabıta daima 
iki taraf karşısmdadır. iki tarafın davalarını 
halletmek mecburiyetindedir. Dolayısiyle bun
lardan bir taraf muhakkafcki şikayetçi olmak
tadır. Bu şikâyetler gerek vilâyete, gerek Ba
kanlığıma intikal ettiği müddetçe üzerinde 
hassasiyetle durulmakta ve gereği müisamahasız 
yapılmaktadır. Sayın Ocakçıoğlu'na da bu hu
susta bizi ikaz buyurduklarından dolayı teşek
kürlerimi sunar, beni dinlediğinizden dolayı te
şekkür eder saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

10. — Malatya Milletvekili Hakla Gökçe'nin, 
öğretmenlerin yan ödemeler ile ilgili şikâyetler 
konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hakkı Gökçe, öğretmen
lerin yan ödeme konuları üzerinde gündem dışı 
söz istemişsiniz buyurun. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Huzurunuzda Türkiye'de bedbin ve şaşkın, 
sahipsiz olduklarına kendilerini inandırmış bü
yük bir toplumun, öğretmenlerin bir davası için 
söz almış bulunuyorum. 

Seçim bölgemde temas kurduğum öğretmen ve 
idarecilerden aldığım bilgi beni oldukça karam
sarlığa sürükledi. Gördüm ki, öğretmen camia
sı bir kenara itilmişliğin ve gayri âdil ayrım
ların üzüntüsü içindedirler. Çeşitli kuruluşlar
da temininde güçlük çekilen eleman ve işgüç
lüğü adı altında bir kişiye çoğu kere iki öde
me olarak en az 400, en çok 2 400 lira ödeme 
yapılmaktadır, ilköğretimdeki idarî görevde 
çalışanlara ise tek öğretmenli köy okulu ile, 4 
öğretmenli okulun müdür görevlisine 100 ilâ 125 
lira yan ödeme - kesintisi de yapılırsa tahmini 
50 ilâ 75 lira gibi bir artış - verilmektedir. 
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Elimde bir Resmî Gazete var. 31 Ağustos 
1972 tarihli bu gazetede Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu Tazminat Yönetmeliği ya-
yayınlanmış ve orada bir genel müdüre 4 200 
lira net tazminat öngörüyor, genel müdür yar
dımcılarına 2 750 lira öngörüyor, tahsildar 550 
lira alıyor, daktilo 400 lira alıyor, müstahdem 
odacı 250 lira alıyor, kaloriferci 400 lira, hem
şire 400 lira alıyor, kapıcı, bekçi 250 lira alı
yor, başterzi 650 lira, terzi 400 lira, başmakyaj-
cı 050 lira tazminat alıyor. 

Simidi görevli bulunan kişinin, bu işte yet
kili bulunan bakanın cevabında söyleyeceği söz, 
görüşüme göre şöyle olacaktır: «Bunlar tek
nik elemandır.» Dün uğradığım bir müessesede: 
bir genel müdür muavininin eline geçen para
nın, 22 yıllık yüksek mühendis olan bir kişinin 
eline geçen paranın 2 800 lira olduğunu gör
düm; ama bunun karşısında bir TRT Genel 
Müdürüne maaşın dışında ödenen net paranın 
4 200 lira olduğunu gördüm. Demek ki, gerek 
öğretmenler, gerekse bu yan ödemelerden yok
sun bulunan yüksek kademedeki memurlar bir 
ayrıcalığın ve onun ötesinde bir kayırıcılığın 
ezikliği altında bu hale düşmüşlerdir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bir ilkokul müdü
rüne 100 ilâ 125 lira arasında yan ödeme yapı
lıyor. Arz ettiğim gibi bunun vergisi çıktıktan 
sonra 50 lira ilâ 75 lira arasında ödeme yapılı
yor ve öyle bir hal oluyor ki, tek öğretmenli 
köylerde müdür ve öğretmen olan kişiye, 4 öğ
retmen bulunan okullarda da okul müdürüne 
yan ödeme yapılıyor. Okuduğum şu bilançoya ve 
duruma göre öğretmenlere yan ödeme adı altında 
verilen meblâğ çok gülünç kalıyor. Bütçe plan 
meselesi ise okuduğum yönetmelikte bahsedilen 
tazminat miktarları gösteriliyor ki, öğretmenler 
üvey evlât muamelesi görmüş, bir bekçi, bir 
kapıcı 250 lira net tazminat alacak, bir okul 
müdürü 50 lira, 75 lira gibi bir ulufe ile geçiş
tirilecek... Kaldı ki, cüzi meblâğ da bîr atıfet 
olarak kabul edilmiş. Tek öğretmenli köy okul-
larıyle 4 öğretmenli okullar dışındaki 20, 30, 40 
öğretmenli ve ikili öğretim yapan büyük okul* 
ların müdürlerine, (muavinlerine hiçbir hak tanın
mamıştır. Buradaki gerekçe şudur: Bir okulda 
30 - 40 öğretmen vardır, okul müdürlüğünü ifa 
etmeyen olursa bunu yapacak bir öğretmen el
bette ki çıkar denir. 
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Bir millî eğitim müdürü, onun muavinleri, 
ilköğretim müdürleri yüzlerce okulların, onun 
öğretmenlerinin, öğrencilerinin, okullarının 
dert ve davalarını yüklenirken yan ödemeler
den yoksun bırakılmışlardır. 

ilkokulların müdürlerine gelince: Bugün 
Türkiyemizde ikili üçlü tedrisat devam etmek
tedir. 20 - 30 - 40 öğretmenli okulların müdür 
ve muavinleri sabahın 7teinden akşamın 7'sine 
kaidar Öğle paydosu yapmaksızın görevleri ba
şında yemeklerini bir simit bir çay olarak ye
mekte ve göreve devam etmektedirler. 

ikili üçlü öğretimde sınıf öğretmeninin me
saisi 3 - 4 saat içinde sona erer, fakat okulun 
müdürü müfredat programını, çizelgesini hazır
lar, okulun temizliğini yaptırır onun kapanışını 
bekler ve saat 7 - 8'de ancak evine döner. 
1 000 - 1 500 öğrencinin kayıt ve kabullerini ya
par. Bu da yetmez, 222 sayılı Kanun hükmün
ce o da 6 saat derse girerek öğretmenlik ya
par ve fakait bu yan ödemeden vareste tutulur. 
Hal böyleyken, Bakanlar Kurulu kararname 
çıkarır ne ilköğretim müdürlerine, ne de okul 
müdür ve yardımcılarına tek bir kuruş yan öde
me verilmez ve Türfciyedeki tüm eğitimciler 
başta bakanlarına, teşkilâtına ve de Parlamen
toya ateş püskürürler. Elbetteki haklıdırlar. 
Bu değerli vefakâr eğitimcilerle âdeta alay edil
miştir. tşte bendeniz bu hareketin karşısında 
olduğumu ifade etmek istiyorum. 

10 Temmuzda Türkiye öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Kurul top
lantısı Ankara'da yapılmış, öğretmenler bu ko
nuyu Sayın Millî Eğitim Bakanına aksettirmiş
ler: «Efendim, tek öğretmenli köy okulu ile, 
5 öğretmenli müdür görevlisine yan ödeme 
verilecekmiş, fakat büyük okulların idarecile
rine yokmuş. Bunu anlayamadık?» diye sor
muşlar. Sayın Bakan orada hazır bulunan bir 
yektiliye sormuş: «Doğru mu?» diye. Yetkili, 
«Evet» demiş. Sayın Bakan, «Neden?» diye tek
rarlamış. Yetkili, «Bütçe meselesi» diye cevap 
vermiş. 

Şimdi, anlaşılan bir durum var: Böyle mü
him bir meselede bir teşkilâtın başı olan baka
na bir yan ödemeler mevzuunda hangi husus
ların, hangi kısımların yan ödemeye muvafık 
kılındığını beyan etmek imkânından mahrum 
kalıyor yetkililer... 
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Çok muhterem arkadaşlarım, Atatürk bu 
memleketi kurduğu zaman 14 milyon idik. O 
zaman yapılan istatistiklere göre, bu 14 milyon 
insanın % 90'ı okur - yazar değildi. Şöylece; 
'bundan 50 yıl önce Türkiye'de okur - yazar 
olmayan kişilerin adedi 12 milyon idi. Aradan 
50 yıl geçti; Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 
50 yıl geçti. Eriştiğimiz mertebe şudur: Türki
ye'de o gün yaşayan 14 milyon insana karşı bu
gün 36 milyon kişi yaşıyor. Yine istatistikle
rin gösterdiği duruma göre, % 50 okur - yazar 
bulunmadığı bir vakıa. Şöylece; 50 yıl sonra 
çizilen tablo, 50 yıl önce 12 milyon okur - ya
zar olmayan adet, 50 yıl sonra 18 milyon kişi
ye vâsıl olmuş. 

Bir memleketin, bir ülkenin ekonomik kal
kınmasının yapılabilmesi, onun salâha kavuşa
bilmesi için eğitiminin yapılması iktiza eder, 
ama biz 50 yıl sonra 50 yıl evvelkinden geri 
durumda bulunuyoruz. Bu gidişle daha da kö
tüye gideceğiz karamsarlığı içindeyim. Çünkü, 
TRT de bir odacıya, bir bekçiye 250 lira tazmi
nat verilirken, bir genel müdüre 4 bin küsur 
lira yan ödeme verilirken, benim bir ilkokul 
müdürüme, o müessesenin başına 50 ilâ 70 lira 
arasında atıfet olarak kabul ettikleri bir yan 
ödeme veriyorlar ve bunu da, kıstas olarak ka
bul ettikleri, tek öğretmenli veya 4 ilâ 5 öğret
menli okulların müdürlerine vermek istiyorlar. 
Tahmin ediyorum ki, bu bir öğretmeni maddî 
ve manevî bakımdan tatmin etmekten yoksun 
olduğu gifbi, bunu aldıkları takdirde de onlar 
diğer arkadaşları karşısında hiç olmazsa saygı 
değer olma mertebesine erişecektirler. Yetkili
lerden bu durumun nedenlerini öğrenmek isti
yorum. Eğer bir plan ve bütçe meselesiyse, söy
lediğim gibi, kayırmak istedikleri kişilere; bir 
terziye 600 lira net tazminat ödeniyor, bir mak
yajcıya 650 lira net tazminat ödeniyor, ama bir 
okulun müdürüne verilen tazminat 50 liradır. 
Bunun gülünçlüğünde, bunun abesliğinde bir
leşelim arkadaşlarım. 

Saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar.) 

11. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un 
imamlarla vekil imamların kadro durumları ve 
fabrikasyon halı imalâtı konusunda gündem dışı 
demeci. 



M, Meclisi B : 132 

BAŞKAN — Sayın ilhan Ersoy, imam kad
roları ve vekil imamlar ile, Türk halıcılığı ko
nusunda. 

Buyurun. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Geçirdiğimiz üç yıllık çalışma devresi içeri
sinde bu sene ilk defa fırsat bulup bir nebze 
beraber dertlerini ve problemlerini inceleyebil
diğim hemşehrilerimin (ki bunların bir kısmı 
artık bölgesel olmaktan çıkmış yurt ölçüsünde, 
bir kısmı da çeşitli bölgeleri ilgilendiren bir hal 
almıştır) iki konudaki istekleri için sizlerin 
yüksek huzurlarınızı işgal edeceğim. Peşinen 
özür diliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bunlardan birincisi, 
aylarca önce çok değerli arkadaşım Hatay Mil
letvekili Ali Yılmaz Beyin de bu kürsüden dile 
getirdiği, imam kadroları ve vekil imamlar me-
ıselesiydi. Aradan geçen uzun ızaımana, çıkardığı
mız yetki kanunlarına ve bütün bütçe imkânla
rına rağmen maalesef bu konunun hâlâ halledi
lememiş olduğunu üzüntüyle görüyor, birlikte 
müşahede ediyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlar, kendisine götürü
len bütün hizmetlere bütün gücünü ve emeğini 
katarak değerlendirmesini bilen Türk köylüsüne 
bu yıl hâlâ bir imam kadrosunu çok görmenin 
üzüntüsünü, tekrar etmek istiyorum, birlikte çe
kiyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım, vekil imamlar me
selesi de henüz halledilmiş değil. Bütün bun
ların yanı sıra il ve ilçelerdeki kadro ahenksiz
likleri, intibak güçlükleri de meydanda. Uzun 
boylu vaktinizi almış olmamak için detaylarına 
inmek istemiyorum, fakat bu konuları süratle 
en kısa zamanda Hükümetin ele almasını, halle-
decekse mutlak ve kısa zamanda halletmesini bir 
defa daha istirham etmeyi lüzumlu görüyo
rum. 

Arz edeceğim bir diğer konu, Uşak, Simav, 
Demirci, Kula, Gördes, İsparta ve buna benzer 
pek çok halıcılığı ile meşhur beldelerimizde ile
risi için bir endişe kaynağı olan fabrikasyon ha
lı meselesidir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bugün sanayi
leşmeye hiç birimiz karşı değiliz. Halıcılığın 
fabrikasyona dönmesine karşı gelecek hiçbir ar
kadaşın bulunduğunu zannetmiyorum. Ancak, 
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I Türk el sanatları içerisinde müstesna ve çok es
ki bir yeri olan halıcılığın, el dokuması halıcılı-

I ğın istikbalinden büyük ölçüde endişe etmekte 
olduğumu söylemek mecburiyetinde kalıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, vergilendirmede ge
rek mükellef olarak, gerekse muafiyet tespitin
de, kısacası hem mükellefiyette, hem muafiyette 
fabrikasyon imalatı ile, el dokuma halı imala
tını bir tutmak mümkün değildir. Yüksek ma
lumlarınızdır, fabrikasyon halılar çok daha ucu
za, çok daha ekonomik bir rakama elde edilebil
mekte, buna mukabil el dokuma halıcılığı paha
lıya malolduğu için sönüp gitmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer şimdi tedbir alın
mazsa kısa bir zaman sonra bir taraftan bu de
ğerli el sanatı değerini tamamen kaybedecek, bir 
taraftan da bütün geçimini evinde, avlusunda 
kurduğu bir tezgâha attığı ilmiklerde bulan pek-
çok köylümüz, pek çok kasabalımız, pek çok 
hemşehrimiz, onbinlerce aile, yuva belki yıkı
lacaktır. Bu konuda da Hükümetimizin gerekli 
tedbiri şimdiden almasını temenni ediyor, rica 
ediyor, huzurunuzda tekrar tekrar istirham edi
yorum. 

Beni dinlediğiniz için sizlere, söz verme lüt-
funda bulundukları için de Sayın Başkanlık Di
vanına hürmetler ediyorum. (Alkışlar) 

12. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'tn, De-
I nizli ilinin sorunları konusunda gündem dışı de

meci ve Tarım Bakanı Uy as Karaöz'ün cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan; Denizli 
köylerinin sorunlarıyle ilgili olarak, gündem dı-

I şı konuşmak üzere buyurun. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Tatil münasebetiyle ve başka sebeplerle De
nizli ilimin 444 köyünün 300'ünü gezdim. Gez
diğim köylerin manzarası karşısında aldığım 9 
bin lira maaşın hayatımda, Türk köylüsü yol, 
doktor, su, camiye imam, okul diye sayıklarken, 
dağlarda güttüğü iki keçisini ormancı orman di
ye yakalarken, ovasında ektiği afyonu hükü
metler, ektirmezken, Amerika dayının izni yok, 
derken, ektiği pancara, maliyeti yükseltmek için 
Hükümetin traktörüne zam, mazotuna zam, su
lamasına zam yaparken, kaldırdığı pancarına 
20 kuruşu çok görürken, köylü vatandaşın kar-
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şısmda, milletvekiliyim, Ankara'dan geldim, çok 
işinizi gördüm derken yüzüm kızardı. 

Şimdi, gündem dışı konuşmak için Sayın Baş
kandan söz aldım. Bekledim, bir manzara gör
düm. Muradım su idi; suyu akmayan, yolu ol
mayan, köyüne kaymakamının, bile varamadığı, 
çünkü jipi gitmez, politikacının da dört senede 
bir kazara sorduğu, ormancının elinde inleyen, 
benim derdim ne olacak diye şifa bekleyen köy
lünün derdine sahip çıkacak bir Hükümet var
dır, bakanlar vardır, ben bu bakanlara durumu 
izah ederim, herhalde ilgililerin Devlet kuvvetle
rini buraya seferber etme imkânları vardır, köy
lü vatandaşın dertlerine bir nebze olsa faydalı 
olurum, diye söz almıştım. Ancak, benden ev
vel konuşanları şöyle bir seyrettim... 

Sayın milletvekilleri, şöyle bir seyrettim di
yorum. Doğrusu anlatmanın da fayda etmeye
ceğine inandım. Kendi kendime, «Acaba suçlu 
ben miyim?», dedim. Çünkü, fiyatlara sam lâ
zım. Pancarın kilosu 20 kuruş, bunlar ucuzdur 
diye bir A. P. li eski bakan çıkıyor. Yine, halen 
bir Bakan, çıkıyor, zam yapmak doğru değildir 
diye cevap veriyor. 

Yine icraattan şikâyetçi bir C. H. P. îi çıkı
yor, yine bir C. H. P. li bir Bakan, efendim, o 
öyle değil böyledir, böyle yapılmasında fayda 
vardır, diyor. 

Bir Güven Partili çıkacak şimdi, o da şikâ
yet edecek. Ona da cevap verilecek, o ela, ondan 
değil, bundandır, diyecek... 

Sayın miletvekilleri, aklıma şu geldi. Vakti 
zamanında filozofların, hırsızlığı yap, ama izini 
kaybet, böyle yaparsan kahramansın dediği za
manlarda bir kör, bir de kötürüm varmış. Her
kes çalıyor, küpünü dolduruyor. Yağma Ha
san'm böreği misali bu fırsat bir daha gelmez, 
her türlü imkânı kullan diye yağma yapılıyor. 
İşte bu devirde... Kör göremiyor, kötürüm de 
yürüyemiyor. Nihayet köy muhtarının evini 
soymaya karar veriyorlar. Muhtar zengindir, 
kasasının açılması gerekir. Kör kötürümü sır
tına alır, kötürüm yol gösterir, kör yürür. Eve 
girilir, kötürüm körün sırtında kasayı açar, 
parayı alır, evden giderler, fakat bir çocuk gö
rür bunları. Muhtar dava eder, bunlar hırsızdır 
diye. 

Şimdi, hâkim köre sorar; «Muhtarın evinde
ki parayı sen mi aldın?» Körün cevabı gayet 

] basittir : «A hâkim bey, ben feleğin şamarını ye-
j misim, gözüm görmüyor ki... Hem vallahi, hem 
) billahi ben muhtarın paralarına el sürmedim.» 

der. El süren biri vardır kötürüm. Eve giren 
kördür, ayak basan kördür ama el süren kötü-
rümdür; bu inceliği unutmayalım. 

Şimdi hâkim der kötürüme: «Sen mi aldın 
paraları?» 

«— Hâkim Bey insaf edin, feleğin şamarını 
j yemişim, ayaktan mahrumum; nasıl gidebili-
] rim? Hem vallahi, hem billahi muhtarın evine 

ayak basmadım.» der. Çünkü ayak basan da 
kör. Hâkim muhtara sorar. 

«Ne dersin muhtar efendi, bak bunlar böyle 
söylüyorlar?» 

«— Ah, hâkim bey, ifadeye bakarsak bunlar 
masum, ama, fakat benim evde para kalmadı, 
bunları kim aldı?» der. 

BAŞKAN — Konuya dönün lütfen Sayın 
Arslan... 

SAMİ AESLAN (Devamla) — Geldim, gel
dim... 

Sayın milletvekilleri, A. P'li Bakan ve par
lamentere sorarsanız, memlekette afyonu yasak 
eden onlar değil; pancara fiyat vermeyen onlar 
değil. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — önce sen 
kendi işini anlat. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Dinleme
sini öğren, biz seni dinledik. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Memlekete 
sıkıntıyı getiren onlar değil, başka bir suçlu var. 

C. H. P'ye sorarsanız, onlar değil; onların 
da bu işte dahli yok. M. G. P'ne soruyorsunuz, 
«24 tane Bakan var, M. G. P'den içlerinde Baş
bakan olarak bir ben varım, benim dahlim ne 
olabilir.» diyor. 

BAŞKAN — Sami Bey, konuya avdet etme
nizi ihtar etmek mecburiyetindeyim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Geliyorum 
Başkan... 

Şimdi, bu manzara karşısında, ben bir millet
vekili olarak, acaba seçmen vatandaşıma Anka
ra'da bir Hükümet vardır, bunlar mesuldür, he
sap verirler diyebilir miyim? Ben vatandaş ola
rak kime başvuracağım, kimi yakalayacağım, 
kime «Sayın Bakan yapılmıyor» diyeceğim? 

işte beni düşündüren nokta burasıdır. Acaba 
D. P. mi Hükümeti kurdu ki, onlar mı bu işleri 
yaptı diye merak ediyorum. 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Sami Bey, D. 
P.'yi sevk ve idare edenler sizin safınızda, bize 
sorma onlara sor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Ay-
gün, müsaade buyurun. 

Sayın Arslan, lütfen konuya dönün, aksi hal
de içtüzüğü tatbik etmeye mecburum. 

Söz istediğiniz konuyu tekrar edeyim: «De
nizli köylerinin dertleri», aynen kendi yazınızda 
yazılı olan konu bu. Lütfen konunuzu bitirin, 
bu kadar fazla süre vermemiz mümkün değil. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Konu içinde konuşuyor Sayın Başkan, burada 
yarım saat süre ile ve hep konu dışında konuş
malar oldu. Sayın Muammer Ertem yarım sa
at konuştu. 

BAŞKAN — Oyunuza başvurduğumuz zaman 
siz takdir ettiğiniz biçimde oy kullanırsınız. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Geliyorum 
Sayın Başkan, geliyorum. 

Muhterem milletvekileri, seçim bölgemde 
pancar müstahsili ve afyon müstahsili Denizli'de 
kan ağlıyor. Yıllardır afyon ektiği halde, yir
mi yıldır afyon ektiği halde... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Vedat, Vedat!. 
Hiç sesini çıkarma. Umum Müdürken nerede idin 
sen nerede?... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Buradayım işte! Ne diyorsun sen?. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, müsaade buyurun 
efendim, bunlara hiç mahal yok; müsaade buyu
run. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Yirmi yıl af-
pon ektiği halde, afyon tarlasında, ekilen afyon 
her yıl olmayabilir. Havaların soğuk gitmesi, 
ekim ortamı şartlarının ekime müsait olmayışı 
sebebiyle afyonun tarlada bitmeyeceği gibi, biten 
bir afyonun zararlı haşerat tarafından yok edil
mesi veya havanın yağışlı gitmesi sebebiyle af
yon sakızı afyon tarlasında alınmadan kalabi
lir. 

1970 yılında Demirel Hükümeti tarafından 
alınmış olan Bakanlar Kurulu Kararnamesi, 1971 
yılı sonbaharından itibaren Denizli'de afyon eki
mi yasaktır diye çıktıktan sonra; yine 1971 yı
lında Erim Hükümeti tarafından o zaman için 
kalan dört vilâyet dahil, memlekette afyon eki
mini yasak ettim diye Kararname çıkarıldıktan 
sonra, Amerika'dan alınan yardımla afyon müs

tahsiline tazminat verilecek diye radyolarda 
bangır bangır sesler dinledik. 

Vatandaşla kurduğum temasta öğrendiğime 
göre, hangi vatandaş sakızı afyon tarlasından 
alıp götürmüş ve Ofise vermişse o vatandaş pa
ra alıyor ama, tarlamdan sakızı alamadım, yirmi 
dönüm afyonum var diye bildiren müstahsil, be
yannameyi verdiği halde afyon tazminatı alamı
yor. Benim, Çivril'de tanıdığım bir kişi var; di
yor ki; «Ben yirmi yıldır hiç afyon ekmedim, 
tarlam boş kaldı, bir defa ekeyim dedim, ektim, 
öyle afyon oldu ki, şimdi afyoncu ben kesildim, 
yirmi yıldır afyon eken vatandaş var, o tazminat 
alamıyor fakat ben alıyorum.» diyor. 

Sayın milletvekilleri, Devletimizin kontrol et
me imkânı vardır. Toprak Mahsulleri Ofisinde 
kaydı bulunan yıllardır afyonculuk yapan çift
çiler vardır. Bunların kaydı ve kuyduna baka
rak, bunları tazminattan eşit olarak faydalan
dırma imkânı varken bu yola gidilmemiştir. 

Keza, kaldı ki, afyon ekimini yasaklama 
Türk köylüsünün ekmeğiyle oynamadır. Belki 
sen aç kalabilirsin ama, bu olmayacak, afyon 
ekmeyi yasakladım diye karar alma, Türk köylü
sünün, Parlamentoya, Hükümete karşı gösterdi
ği güveni yerinde kullanmama demektir. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Şimdi bununla yetmiyormuş gibi, bilhassa 
Denizli'de, afyon müstahsili, Menderes Nehri, 
Çivril, Battal ovasından geçtiği halde bu vatan
daşlar nehre baka baka ve tarlada mahsul ku
raklıktan yana yana mahvolup gitmektedir. Bu 
bölgede halka yeni geçim kaynağı sağlayacak 
yatırımlara gidilmesi için para verdiği halde, 
Hükümet tarafından buralarda bir kuruşluk ya
tırım yapılmadığı görülmektedir. Bununla da 
kalınmıyor, pancar ekimi de tahditli, aynı za
manda pancar ekilen sahalarda yetişen pancarın 
kilosu ise 20 kuruştan alınmakta, buna vatan
daş 10 kuruşluk bir zam yapılmasını sabırsızlık
la beklemektedir. 

Bir de hayreti mucip bir husus var; şekerli 
pancarı çiftçi müstahsilden fazla fiyat veremem 
diye 20 kuruşa alan fabrika aynı pancarın yaş 
küspesini almak isteyen vatandaşa 18 kuruşa 
vermektedir. Demin Sayın Bakan ifadesinde, 
pancara bir kuruş zam yapılırsa şekerin kilosun-
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da 7 kuruş fark eder, demişti. Demek ki, 7 ki
lo pancardan bir kilo şeker geliyor demektir. 
Vatandaşın 2 kuruşa aldığı pancarmdaki şeke
rini netice itibariyle 14 kuruşa almaktadır ki, şu 
memlekette 20 kuruşa şekerli pancar alınırsa, 
şekersiz küsbesini yaş olduğu halde 18 kuruşa 
vermek şu vatandaşa pancar ekme de ben sen
den kurtulayım demekten başka bir şey değildir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Tonu 18 lira 
tonu... 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — 18 kuruş de
dim beyefendi; çarparsanız oraya varır o. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Tonu 18 lira. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Beyefendi, 

ben. aldım, siz... 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun; lüt

fen müdahale etmeyiniz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Ayrıca, fab
rika pancarın küsbesinin kurusunu 60 kuruşa 
yakın bir fiyata aynı çiftçiye vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, işte Hükümetten birin
ci istediğim, afyon müstahsilinin dertlerini gider
mek için, Toprak Mahsulleri Ofisinden tamamiy-
le tetkikat yaptırarak afyon tazminatını âdil bir 
şekilde dağıtması, 

2. Pancar müstahsilinin pancarının kilosu
na 10 kuruş zam yapmasını ve küsbesini, vatan
daşın verdiği küsbeyi, 20 kuruşa aldığı panca
rın küsbesini 60 kuruşa vermek yerine, vatanda
şa hiç olmazsa kendisine kaça mal olmuşsa o fi
yattan vermesidir. 

Sayın milletvekilleri, ikinci konu, Denizli' 
nin on kazasını ve bütün köylerini ilgilendiren 
mühim bir konudur. Denizlimiz malumunuz ol
duğu gibi ormanlık bir bölgedir... 

BAŞKAN%— Sayın Arslan, bir şey rica ede
ceğim. Gündem dışı konuşmayı zaten oldukça 
çok arkadaşa vermek zorunda bırakıldık. Ayrıca 
bir de bunu uzatırsanız Meclisin bu konudaki uy
guladığı usul tamamen değişmiş olur. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Kesiyorum 
Sayın Başkan. 

HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, burada yarım saat gündem dışı konuş
ma yapıldı. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun, Sayın Hatibin sizin savunmanı
za ihtiyacı yok. Ben kendisini herhangi bir zor
lama yoluna gitmiyorum. Bir ricadır; bu da, 

yine geride konuşacak sayın üyelerin konuşma 
imkânını bulması ve hiç olmazsa gündeme girip 
bazı konuları görüşme imkânını elde etmek için
dir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ben 
hatibi savunmuyorum, zatî âlinizin tutumunuzu 
ortaya koyuyorum. 

BAŞKAN — Artık bu kadar hassasiyet göste
rilirse o takdirde burada, zannediyorum idare
de güçlük çekeriz, yardımcı olmak gibi görevi
nizi ikinci plana atmış olursunuz. Rica ediyorum, 
bu konuda yardımcı olmanız, anlayış gösterme
niz lâzım, endişeye mahal yoktur. Bizimki sade
ce hatibe bir hatırlatma, bir ricadır. Oldukça 
konu dışına çıkıldı. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, burada yarım saatlik gündem dışı konuş
ma yapıldı. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Mu
halefetten tek mebus konuştu, bu kadar hassa
siyet gösteriyorsunuz... 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Tamam Sa
yın Başkan, tamamlıyorum. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayın Başkan, 
o zaman Tüzük hükümlerini tatbik ediniz; üçün
cü ihtarda sözünü kesme mecburiyeti var. 

BAŞKAN — Efendim, üçüncü ihtar diye bir 
konuya girmedim, zaman bakımından, Saym 
Akkan zaman bakımından kendisinden ricada 
bulundum. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayın Başka
nım, hürmet ediyorum ama üç defa söz kesildi. 
Burada gündem dışı konuşmalardan yarım sa
atlik bir konuşma dinledik ve hassasiyetle din
ledik, dikkatle dinledik. Arkadaşımız 5-10 da
kikadır konuşuyor; üç defa ihtar verdiniz. Siz 
de biraz tolerans gösteriniz de arkadaşımız ko
nuşmasını bitirsinler. 

BAŞKAN — Başka türlü bir uygulamamız 
yok Saym Akkan. Dikkatinizden kaçmış olacak, 
ben iki defa kendisini sadede davet için ihtarda 
bulundum. Hattâ birincisini bir hatırlatma yap- _ 
tim, ikincisini ihtar yapmaya mecburum şeklin
de kendisine hatırlattım. Şimdiki ricam zaman 
bakımından imkân vermesini istedim. Buna dahi 
reaksiyon gösterirsek bu takdirde olmaz yani, 
birbirimizi... 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Pekâlâ, artık 
siz nasıl takdir ederseniz. 
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BAŞKAN — istirham ediyorum. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Hatırlatıyorum 

Sayın Başkan; evet idare sizin efendim. Pekâlâ, 
buyursunlar efendim. 

BAŞKAN — Hatırlatıyorsunuz ama, başka 
türlü bir tedbir almış değiliz henüz. Buyurunuz 
efendim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Teşekkür ede-
rim Sayın Başkan. 

Sayın arkadaşlar, Denizlimizin ovalarında 
akan sular, etrafında ekilmeye hazır bir sürü 
tarla, içinde çalışmaya hazır bir sürü köylü va
tandaş, dağlarında milyarı aşan servet vardır. 

Vatandaş «v yapacak olur, vatandaş kış gü
nünü geçirmek için odun alacak olur, dağdan al
ması kanunen yasaktır. Bunun için orman idare
sine başvurur. Orman dairesi köylü vatandaşa, 
odun deyince, bir tüccar gibi davranır, odunu
muz yok der, yok şehirliye yetmiyor, yok kaza
lıya yetmiyor diye odun vermemenin binbir 
türlü çarelerini bulur ama, köylü bir dal kestiği 
zaman da, vatandaşı hapishanede inletmenin yo
luna gider. 

Köylü yıllardır bu dağları beklediği halde, 
babasından ayrılmış yeni ev sahibi olacak bir 
vatandaş ev yapmak için temel attığı zamanda 
orman dairesi buna 12 m3 kereste vermesi icabe-
derken, eğer nüfusu altı nüfustan fazla ise, eğer 
bir ahır, bir samanlık yapacaksa onlara birer 
metre küp de ilâve etmek suretiyle daha fazla 
kereste vermesi gerektiği halde, gezdiğim köy
lerde gördüğüm manzara şudur; her ne kadar 
kereste alma hakkım 12 m3 ise de, bizim ayır
dığımız kereste kontenjanı bu kaza için doldu
ğundan ve bu kaza için ayırdığımız kontenjan 
da şu kadar m3 olduğundan size 5 - 6 metreden 
fazla verme imkânımız yok diyorlar ve bunu de-
faetle gördüm. Depreme uğramış, sel baskınına 
uğramış Çivril'in Beydinli köyünde bana 18 va
tandaş yolumu keserek dediler ki, siz ne biçim 
milletvekilisiniz, üç yıldan beri evimizi örtüp 
içine giremedik, dediler. Bunun gibi daha pek-
çoğu... 

Sayın milletvekilleri, ormanı bekleyen köy
lü, aslında ormanın geniş anlamda sahibi köylü, 
ama ben ev yapacağım dediği zamanda ev yap
mak için gereken keresteyi ormandan vermeyen 
bir Hükümet var veya verdiremeyen bir Hükü
met var. Orman işletmeleri, genel merkeze mil

yonlar göndermek için, falan işletme müdürü 
çok çalışkan çıktı, çok kereste sattı diye reklâm 
olsun, bir an evvel başmüdür olsun diye, köylü 
vatandaşı inletmek pahasına da olsa bu yolu 
tercih etmektedir. En garibi, bir tüccar geldiği 
zamanda buyurun beyefendi, hemen bir şekerli 
kahve.. Bilirsiniz kereste depoları, fiyatları 
ayan beyan, parayı sayan düdüğü çalar misali, 
kereste kamyon kamyon verilir, köylü vatandaş 
ne zaman depoya gelse ayağında çarık olduğu 
için kuyrukta bekletilir; ev yapıyorum diye ke
reste verileceği zaman, kendisine en ağır haka
retler yapıldıktan sonra hak ettiği kereste veril
mez, aynı zamanda verilen kereste de tüccarla
rın beğenmediği odun yapmaya hazır ama, ka
zara kereste diye ayrılmış yığınlardan verilir. 
Tüccarın aldığı birinci smıf keresteden, tücca
rın aldığı ikinci sınıf keresteden, hiçbir zaman 
köylü vatandaşa zatî ihtiyacı için (kereste veril
mez. Bu ise, Türk köylüsünün yıllardır yaptığı 
bekçiliği, şehirden gelmiş yeşil yüzüklü bir tüc
cara tercih etmekten başka bir şey değildir. 
Türk mefkuresine bağlı olan, Türk Milletinin 
bekçiliğine katılan Türk Milletinin refahı için 
yıllardan beri vergisini veren, askerliğini yapan, 
borcunu ödeyen Türk köylüsüne bunu yapma
mak en büyük bühtandır. 

Şimdi istirhamım odur ki... 
BAŞKAN — Bitirin lütfen Saym Arslan. 

Aksi halde sözünüzü keseceğim, 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bitireceğim 

Sayın Başkan, bitireceğim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Yarım sa
at konuşanlar var. 

BAŞKAN — Grup adına konuşanlar için 
bunu öteden beri uyguluyoruz. Başka türlü bir 
uygulama yoktur. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Sayın Başkanın hakkımda gösterdiği 
yakın alâkaya teşekkür ederim. Burada gün
dem dışı bir konuşmada sınırlar ve Sayın. Baş
kanın da buma mukabil bana kısa kes demeye 
mecbur olduğu şartlar var. Ben kısa kesebili
rim, ben buradan konuşmadan da inebilirim. 
Bunlar mühim değil, ama vatandaşın oyunu 
alıp, Ankara'ya gelip de vatandaşın dertlerini 
görmek için iktidar mühürünü almış, mebus
luk mazbatasını almış arkadaşlarımızın bu mil
letin derdine sahibolmasmı, bu milletin sabrının 
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kalmadığını, beklemek için sabrının azaldığını 
söylemek isterim, Nasıl, reformların teminatı, 
şu veya bu parti denmiş ise, Meclise 200 imzalı 
bir af yon teklifi verilmiştir, ekilsin diye... 

'Söylüyorum, arkadaşlar, nasıl ki, maaşlarımı
zın farklarını almak için görüşmesiz iki dakika
da kanunu geçirdi isek, arzu ettiğiniz takdirde 
- komisyonlarda çoğunluktasınız - bir ayda af
yon kanun tasarısı bıu Meclisten çıkar. Samimî 
iseniz, buyurun imtihana. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun ISayın Tarım Bakanı. 
Açık oya katılmayan sayın üye var mı? Yok. 

Kupaları kaldırınız. 
TARIM BAKANI 1LYAS KAEAÖZ (Cum

huriyet Senatosu Muğla ttyesi) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, 

29 Haziran 1971 tarihinde çıkan kararname 
ile 7 ilimizde haşhaş ekiminin yasaklandığı ma
lumlarınızdır. Bu illerde, geçimini haşhaş tarı
mından sağlayan çiftçinin gelir kaybına uğra
masını önlemek, ihracatımızda yer tutan afyo
nun yerine ikame ürünlerini geliştirmek ve böl
genin genel kalkınmasını gerçekleştirmek üzere 
te&jeSbbüslere geçilmiş, yerli ve yabancı mütehas
sıslarla birlikte yapılan çalışmalar sonunda ge
rekli raporlar hazırlanmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bölgelerimizdeki 
çiftçimizin, haşhaş yerine daha gelirli bitkiler 
ekebilmesi için Tarım Bakanlığında çalışmalar 
devam etmektedir. Muhtelif bakanlıklardan 
projeler gelmiş bulunmaktadır. Birkaç gün ön
ce Afyon'da yapılan bir teknik seviyedeki top
lantı neticesinde bölgelerin hususiyeti nazarı 
itibara alınmak suretiyle, bütün illerimizde ne
ler yapabileceğdğimizi teker teker tespit etmek 
üzere faaliyete geçmiş bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu 7 vilâyetimizde af
yonun yerine ikame edilecek birçok tarım ürün
leri tespit edilmiş bulunmaktadır, önümüzdeki 
devre içerisinde bu inerimizde vatandaşın han
gi nebat türünü, hangi işi yapacağı kendisine 
izah edilmek suretiyle, gerekli faaliyete geçile
cektir. Bu yıl içerisinde bu 7 ilde hayvancılık 
projesi ele alınmış ve 50 000 baş hayvanın haş
haş üreticileri tarafından besiye alınması pro
jesi Şeker Şirketine verilen bir görevle yerine 
getirilmek üzeredir. 

Diğer taraftan, bu bölgede bir buğday proje
sinin tatbikatına başlanmış bulunulmaktadır. 

Üçüncü proje olarak Toprak - Su teşkiEtımıza 
verdiğimiz bir görevle küçük sulama projeleri 
ve yeraltı sulan da ele alınmış bulunmaktadır. 

Sayın Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Çivril halkına afyon üreticisine tazminat öden
mediği yolundaki iddialarını ayrıca tetkik et
tireceğim. Ben biliyorum üri, müs'tehak olanlar, 
afyon ekip de kararname şümulüne girmiş bu
lunan çiftçilerimiz bu tazminattan istifade et
miş bulunmaktadırlar. Bunun dışımda kalan bir 
çiftçi varsa, bunların da mağdur olmamaları 
için Toprak Mahsulleri Ofisine gerekli talimat 
verilmek suretiyle bu mesele ele alınacaktır. 

ıSaygılar sunarım efendim. 

13. '•— Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nın yaptığı gezide temas ettiği yurttaşların 
dert ve ihtiyaçları ile Hükümetten dileklerine 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 

Millet Meclisimizin Sayın Başkanı ve değerli 
milletvekilleri; 

Köylü ve şehirli vatandaşlarımızın bugün
kü dert ve ihtiyaçlarım ve Hükümetimizden di
leklerini Yüce Millet Meclisimize ve Hükümet-
mize sunmadan evvel, yurt içinde yaptığım ge
zilerde vatandaşların bana verdikleri bir vazi
feyi öncelikle yapmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Vatandaşlarımızın Millet Meclisimize ve Hü

kümetimize ulaştırılmasını istedikleri birinci 
vazife şu oldu: 

Diyorlar M; millî, dinî, hukukî, ekonomik, 
sosyal, demokratik Cumhuriyet düzenimizi de
ğiştirmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak, va
tan ve millet bütünlüğümüzü içten parçalamak, 
millî huzuru, emniyeti ve geleceğe güveni sars
mak suretiyle, vatan ve milletimizin tarihi düş
manlarına yardımcı olan komünist, sosyalist ve 
teokratik eylemcilere ve bunların aşın sağ, aşın 
sol sosyalist ve komünist yıkıcı ve anarşik ideo
lojik fikir ve cereyanlarına karşı, tarafsız, parti-
lerüstü ve millî beraberlik vasfında olan Sayın 
Başbakan Ferid Melen Hükümetinin vatanse
ver, milliyetçi, Atatürk'çü, cesur, azimli, birleş
tirici ve güven verici tutum ve icraatından do
layı, 50 yıl evvel Türk istiklâl ve hürriyetini 
kurtaran ve Cumhuriyetini kuran ve bu^ün de 
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aynı azimle Hükümet̂ mmn desteğinde olan va
tansever, milliyetçi ve imanlı köylü ve şehirli 
vatandaşlarımızın milletvekilleri olarak bize in
tikal ettirdikleri memnuniyetim ve şükranları
nı kendi takdirlerimle birlikte Sayın Başvekil 
Ferid Melen'in Başkanlığındaki Hükümetimi
ze sunmayı şerefli b|r vazife sayıyorum. 

Simidi, muhterem arkadaşlarım, vatandaşları
mın bulgun idinde bulundukları dert ve ihtiyaç-
larını ve Hükümetten âcil dileklerini belirtmek 
istiyorum. Bu dilekler sırası ile şunlardır: 

1. — Bu sene sel, dolu, yangı» ve deprem âfe
tine uğrayan köylü ve şehirli vatandaşlarımıza 
evlerini yapma yardım*; tohum, gübre, hay
van yemi parası, yemeklik buğday verilmesi; 
banka borçlarııan ertelenmesi ve bu gibilere 
daha fazla kredi sağlanması bugüne kadar maa
lesef yapılmamıştır. Bunların vakit geçirilme
den yerine getirilmesi lâzımıdır. Kış gelmekte
dir, tohum ekme zamanı gelmektedir. 

2. -r- Bulgun için çok pahalı plan, hatta bu
lunmayan ve karaborsaya intikal eden, ziraî 
üretimin temel vasıtaları olan traktör, harman 
makineleri, ziraî sulama ve mücadele motor ve 
makinejerf, fennî gübre ye ziraî gübre ilâçları
nın piyasada ve ihtiyaç yerlerinde bol olarak 
bulundurulması, her gün kontrolsuz bir şekilde 
artan fiyatlarının durdurulması ve ucuzlatılma
sı. 

3. — Bugün çok feci y# gayiâ tafmaî hayat 
şartlan içinde yaşayan fakir, işsiz, yiyecek ek
mekten, barınacak evden ye gidecek yoldan, 
okuldan ve öğretmenden, camiden ve imam kad
rosundan, sağüık merkezi, sağlık memuru ve ebe
den ve nihayet her neyi Devlet hizmetinden 
mahrum olan yekunu 10 milyondan fazla bir 
nüfusu ve 18 biniden fazla köy ve kasabayı içine 
alan da | ve orman köylüsünün, kasaba ve küçük 
şehirli vatandas^annuaın da Türk milletine ve 
insan haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşayabil
mesi için bundan sonraki yatırım ve kalkınma
ların öncelikle, 50 yıldan beri tamamıyle ihmal 
edilen fakir, işsiz ve büyük sıkıntı içinde olan 
köylü, çiftçi, esnaf, sanatkâr, şoför, işsiz vatan
daş, küçük memur ve emeklilerin barındığı köy, 
kasaba ve ilçelere teksif edilmesi. 

4. —- Kpf y$u? köprüsü, içmf suyu, tarla su
yu, saflık merkezi, okulu, camisi, köy ve kasa
ba ki|çük sanayi site*} yaptıraıaya, elektrik ge

tirmeye gücü yetmeden, bunlar için katılım pa
yı veremeyen fakir ve iş sahası olmayan köyle-
rimizden katılım payı almadan bunların Devlet 
eliyle süratle ve öncelikle yapılmasının temini. 
Bu gidişle bu nevi vatandaşlarımız 20 yıl da 30 
yıl da geçse katılım payı veremeyecek durumda
lar. Binaenaleyh, saydığım hizmetler köye gele
meyecek durumda. 

5. — Köylü ve çiftçilerimizin, her gün fiyatı 
artan traktör, ziraî makine, mücadele ilâcı ve 
fennî gübre ve çalışma ücreti artan ziraat işçisi 
ile çok pahalıya malettiği ürettiği buğday, pan
car ve çeltik gibi ziraî ürünlerin destekleme alım 
fiyatlarının mutlaka artırılması. Aksi takdirde 
köylünün ve çiftçinin köyünü ve ziraatdni terk 
etmekte olduğu ve bu gidişle Türk Milletinin 
yakın gelecekte açlığa maruz kalabileceği belir
tilmektedir. 

6. — Türk Milletini milliyetçi ve imanlı kı
lan köy okulu öğretmen kadroları ile cami imam 
kadrolarının verilmesi ve bunların imıtibakları-
nın vakit geçirilmeden tam olarak yapılması. 
Böylece bu konunun, eğitim ve din istismarı ya
panlar tarafından istismarının önlenmesi lü
zumludur. 

7. — Bugün Türk Milletinin bütün fertleri 
ve Türk vatan sathının bütün bölgeleri arasın
da en feci, en fakir, en işsiz, en perişan ve her 
şeyden yoksun olan dağ ve orman köylüsüne 
Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğün
ce, eldeki orman kanunu ve diğer mevzuat ba
hane gösterilerek insanoğluna yakışmayan en 
haşin muamele yapılmaktadır. 

Orman köylüsünün evini, samanlığını, an-
barını yapmaya ihtiyacı olan, kanunî hakkı olan 
zati kereste ihtiyacı, hatta yakacak ihtiyacı za
manında, yeter miktarda ve evsafına uygun 
olarak verilmemektedir. 

Bu sebeple orman köylüsü ihtiyacını temin 
etmek için kaçakçılığa, suç işlemeye Devlet eli 
ile itilmektedir. Neticede orman köylüsü, mah
kemelerde ve hapislerde süründürülmekte ve 
ziraî hayvanları, âlet ve makineleri müsadere 
edilerek satılmakta, dövülmekte ve sövülımekte-
dir muhterem arkadaşlar. 

Bu hususa Hükümetin şiddetle nazarı dik
katini celbederim. Orman Bakanlığının yanlış 
tutumu 10 milyon perişan Türk köylüsünü Dev-

sm-^ 
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su üzerinde duracağım. 
lete ve Hükümete düşman etmektedir. Devlet 
nerede, Hükümet nerede? diye, kanun nerede 
diye haykırmafctalar. Her gittiğim orman köylü
sü bunu böyle haykırıyordu. 

BAŞKAN" — Toparlayın sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Toparlı

yorum, az kaldı efendim. 
Orman emvali istihsalimde çalıştırılan or

man köylüsüne traktör ve kamyonla nakliye ya
pan nakliyatçıya Orman Bakanlığınca verilen 
metreküp başına istihsal ve nakliye ücreti or
man işçilerinin bir günlük yiyeceğimi dahi 'karşı
lamayacak kadar azdır. Ben bu kürsüden on de
fa tekrar ettim. Tekrar ediyorum; esirlere dahi 
bu fiyat verilirken acı duyulur, insaf duygusu 
hâkim olur. Maalesef Orman Bakanlığı bu duy
gudan, bu insaftan yoksun görünmektedir. Bu 
hususu altmı çizerek tekrar edeceğim. 

Orman köylüsünün bu şekilde istihsal etti
ği kereste, satış depolarına 50 ilâ 70 liraya male-
düdiği halde, satış depolarında bu kerestenin 
metrekübü 500 ilâ 800 liraya kereste tüccarları
na satılmaktadır. Kereste fiyatları bu şekilde 
300'den 500'e 500'den 800 liraya artırıldığı hal
de, bu nispet dahilinde köylünün istihsal yevmi
yesi metreküp birimi 1960 senesinden beri hiç 
artırılmamış vaziyettedir. 

Orman köylüsünden, eza ve cefa yapılarak 
esirgenen para ile kereste tüccarları zencin edil
mektedir. Bu milletin Millet Meclisi ve Hükü
meti artık orman köylüsüne acımakta daha faz
la geç kalmamalıdır. 

Orman emvali yapan ve çeken köylünün % 
25 kanunî hakkı verilmemektedir. Bunun veril* 
mesi lâzımdır. 

Orman hudutları kesin olarak tespit ve 
tahdidedilmediğinden yüzyıllar boyunca köy
lünün ekip, biçtiği tapulu ve zilyedinde olan 
arazi Orman İdaresince ziraatten men edilerek 
orman köylüsü yaşanmaz bir duruma itilmekte
dir. Orman hudutlarının kesin olarak tespit 
edilmesine kadar, hiç olmazsa orman köylüsüne 
ziraat için müsaade edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Bitirin lütfen, sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Başüs-

tüne efendim. 
Orman mahsulleri ormanlık köy ve kasaba

larda değerlendirilen köy ve şehir marangoz es

nafının ihtiyacı olan kereste Orman İdaresince 
zamanında, yeterince ve evsafına uygun alarak 
verilmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet durma
dan köy kalkışıma kooperatifleri koruyor, es
naflara siteler yaptırıyor, fakat Orman İdaresi 
maalesef tam manasıyîe bunun karşısında olu
yor. Bir Orman İdaresi ve bir Hükümet tam bir
birinin zıddı işlem içerisinde, eylem içerisinde. 

Sayın Başkanım, son olarak İşletme Vergi
sinden bahsetmek istiyorum. Vatandaşlar tara
fından İşletme Vergismdetn şikâyetler fevkalâde 
artmaktadır. Küçük il ve ilçelerimizde köylü ve 
şehirli hatfarmız haftada bir kurulan pazarlarda 
alış-veriş yapmaktadır. Birkaç saatlik çok kısa 
bir zamana inhisar eden bu ahş-verişi yapan 
müşteri ve satıcıların ekserisi okur-yazar de
ğildir. İşletme Vergisi mal alam da, satanı da 
işgal ve taciz etmektedir. Milletimizin büyük bir 
kısmım bu durum üzmektedir ve Hükümet aley
hine itmektedir. Bu sebeple, İşletme Ver%isiıne 
tabi olan mallardan alınan İşletme Vergisinin 
ithal malarında giriş gümrüğünde, dahilî ma
mullerde de fabrikalardan çıkışta kaynakta 
alınması ve 20 liradan küçük değerde mallar
dan İşletme Vergisi alınmaması gibi hususların, 
vatandaşlarımız tarafından Yüce Meclise ve Hü
kümetimize duyurulması bizlerden istenmiştir. 

Saym Hükümetimizin bu konuşmaları za
bıtlardan tetkik ederek bu hususları dikkat na
zarına almasını ve gereğini yapmasını saygıla
rımla arz ve istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

14. — tçel Milletvekili Kadir Çetin'in pamuk 
üreticisinin sorunlarına dair gündem dışı deme
ci. 

BAŞKAN — Saym Kadir Çetin, pamuk üre
ticileriyle ilgili gündem dışı söz istemişsiniz, bu
yurunuz. 

KADİR ÇETİN (İçel) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Yüce Meclisimizin tatilinden bilistifade se
çim bölgemde yapmış olduğum geziler esnasın
da müşahede etmiş olduğum pamuk müstahsiHe-
riyle ilgili «on derece önemli problemler vesile
siyle söz almış ve huzurunuzu işgıal etmiş bulu
nuyorum. 
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1972 ve 1978 pamuk ihracat sezonunda Eylül 
ayının ilk haftası olmasına rağmen ve belki de 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa olarak ortaya çı
kan bir örnek olarak dış satışlar hiç yapılama
mış ve bu sebeple pamuk müstahsillerimizin 
maları ellerinde kalma tehlikesiyle karşı karşı
ya gelmiştir. Kendi bölgem olan Çukurova böl
gesi dışında kalan Ege bölgesi ve Antalya böl
gesinde de durum aynıdır. Türkiye Ziraat Oda
ları ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 
temsilcileriyle yapmış olduğum temaslarda da 
durumun aynı olduğu tespit edilmiştir. 

Hükümetin taban fiyat politikasındaki ha
talı tutum ve doların pamuk ihraç kurunda 13 
lira tatbik edilmesi hususundaki ısrarı, pamuk 
üreticilerimizi ayrıca endişeye düşürmüştür. 

Sümerbank müessesesinin hâlâ piyasaya gir
memesi, mubayaaya başlamaması ayrıca endişe 
vericidir. 

özellikle 1972 yılı pamuk maliyetinin geçmiş 
yıllara oranla % 30 - 40 civarında artmış olma
sına rağmen, taban fiyatların geçen yılki fiilî 
piyasa fiyatlarının da altında tespit edilmiş ol
ması, çiftçilerimizin maddî kayıplarını ortaya 
çıkarır ve satınalma güçleriyle tarımsal yatırım 
olanaklarını kısıtlarken, bu kere Ticaret Bakan
lığının pamuk ihracatı konusunda almış olduğu 
kararlar çiftçilerimizin ıstıraplarını, giderileme
yecek duruma getirmiş bulunmaktadır. Nitekim, 
1972 yilı sezonu için - Sayın Bakan burada ol
salardı çok isabetli olacaktı - Ocak ayı içerisinde 
ve hiçbir tutarlı sebebolmadığı halde alman bir 
karar ile pamuk ihracatının lisansa tabi tutul
ması, ihracat politikasında çöküntü meydana ge
tirdiği gibi, fiilî dış satışlarımızı da durdurmuş
tur. Bu vaziyet karşısında Türkiye Ziraat Oda
ları Birliğinin son derece faydalı çalışmaları 
muvacehesinde ve bahusus pamuk istihsal böl
gesi milletvekillerinin de müştereken ilgililer 
nezdinde yaptıkları samimî ikazlar uzun bir sü
re netice vermemiş ve bilâhara kararı alanlar 
tutumlarının hatalı olduğunu kabul etmişler. 
Neticede; evvelâ Hükümet, fiyatlar 86 - 89 cent 
iken lisansa tabi tutmuş ve bu fiyat üzerinden 

. satış imkânını bulamamıştır; çünkü bu fiyat 
dünya borsa fiyatlarının üstündedir; fakat illâ 

. «89 cent üzerinden ihraç edeceğim» demiştir. 
Tesciller yapılmadı, «Lisansa tabi» dedi, durdu, 
ondan sonra 9 cent düşülerek 77 cent üzerinden 

dış satış yapılmasını istedi, 77 cent üzerinden 
de satış yapma imkânı olmadı. Çünkü dünya 
borsasında fiyatlar 72 - 74 cent arasındaydı, 
«77 cent üzerinden satış yapılacak» dendi. Dön
dük, alivre satışlarda 70 - 72 cent üzerinden alı
cı varken 77 cent üzerinde İsrar edildi, yine sa
tılmadı, bu sefer 66 cente düşürüldü... Eğer iki 
ay önce alivre satışlara müsaade edilmiş olsaydı 
40 - 50 bin ton pamuk 72 - 74 cent üzerinden mu
amele görecekti. Bugün Cumhuriyet tarihinde 
ilk defa olarak, Eylül ayının başı olmasına rağ
men bir tek tescil yapılmamıştır. Yapılmışsa 
«Yapıldı» desinler. 

89 cent üzerinden ihraç imkânları varken li
sansa tabi tutacaksın, ondan sonra izmir'de 
«Beni sanayiciler aldattı» diyeceksin, «Beyefen
di, pamuk yok, aman fazla ihraç edersek dahilî 
istihlâke kâfi gelmez. Sümerbankın da elinde 
mal yok,eğer Sümerbank yüksek fiyatla alırsa 
bez ve iplik fiyatları da yükselir, senin politi
kana bu uymaz, onun için pamuk ihracatını 
lisansa tabi tut dediler.» de ve ondan sonra da 
biraz önce buraya çık «Ben müstahsille bera
berim» de. Müstahsilin kalbine hançeri sapla ve 
«Ben seninle beraberim» de, olmaz böyle şey. 

Bu durumun ortaya çıkamasına kanaatimiz
ce yegâne sebep Ticaret Bakanlığınca tespit edi
len alivre ihracat uygulamalarına geç müsaade 
edilmesidir. Bu sene fiyatlar 89 cent iken; du
ruldu duruldu neticede 66 cente düşüldü, on
dan sonra serbest bırakıldı. Şimdi kim alır?. 
Dünya piyasasında fiyatlar 61 cent.. 89 cent ne
rede, 61 cent nerede? Aradaki fark büyük; 
toplam olarak aşağı - yukarı 600 - 700 milyon li
ralık bir kayıp var. Bunun sebebi alivre satış
ların garanti altına alınmamış olması ve niha
yet ilân edilen asgarî tescil fiyatlarının o tarih
lerdeki - dikkatinizi çekerim - dünya borsa fi
yatlarının üstünde bir rakam olarak tespit edil
miş olmasıdır. Dünya piyasasında fiyat 72 cent, 
sen diyorsun ki, «77 cent üzerinden satacağım». 
Neden piyasaya uyulmaz ve pamuklar elde ka
lır? Dünya piyasasına uymak lâzımdır. Dünya 
ölçüsünde pamuk istihsalinde Türkiye % 6 - 7 
oranına sahip bir memlekettir, piyasaya hâkim 
değildir, ama sen diyeceksin ki, «89 cent üzerin
den satacağım.» 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Şimdi kaç 
cent? 

856 — 
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KADİR ÇETİN (Devamla) — 60 - 61 cent. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, Genel Ku

rula hitap edin ve mümkünse bitirin, rica ede
yim. 

KADİR ÇETİN (Devamla) — Peki efen
dim. 

ilâve olarak, Ticaret Bakanlığı yetkilileri 
pamuk ürününün değerlendirilmesi için her tür
lü tedbirin alındığını bildirdikleri halde, yaban
cı tröstlerin Türk pamuğunu dış piyasalarda 
satmaya devam etmeleri karşısında ülkemizden 
pamuk almak isteyen bazı memleketlerin, bu 
türlü olaylar sebebiyle güçlük çekmelerini orta
dan kaldıracak bir davranışın ve tedbirler man
zumesinin içine girilmemiştir. Bu bakımdan ge
çen hafta ilân edilen serbest fiyat tescil siste
minin de ilk nazarda ihracat tıkanıklıklarını gi
derebileceği düşünülürse de böylesine bir çare
nin müstahsilimiz yönünden yararlı sonuçlar 
vereceği şüphelidir. Onun için çiftçilerimiz ba
kımından pamuğa ait dış satışlarda uygulanan 
13 liralık dolar kurunun mutlaka 14 liraya 
çıkarılması ve böylesine bir tatbikatın da za
man kaybedilmedspı, pamuklar müstahsilin 
elinde iken bugünlerde tatbiki şarttır. Çünkü, 
böylesine bir kur ayarlaması gelecek günlerde 
yapıldığı takdirde 1,5 kg. pamukta tasarruf 
edilebilecek; 1 lira müstahsilin değil, ihracat
çının ve tüccarın eline geçecektir. Bizim arzu
muz pamuk ticareti ile meydana gelen kâr 
marjdım âdilâne bir surette müstahsil, tüc
car ve ihracatçı arasında dağılımını temin et
mektir. 

Buna rağmen dolar kurunun 13 liradan 14 
liraya yükseltilmesinin, haliyle ekonomimizin 
genel dengesi içicide yeni malî bir külfet or
taya çıkaracağı iddiası olabilir. Ancak, kur 
farkının ortadan kaldırılması durumda yapı
lacak hesaplara göre Hazineye kiloda 66 ku
ruşluk bir parasal yükün tahmil edileceği 
anlaşılmaktadır. Nitekim bunun tutarı, yani 
ihracedilen pamuklarımızın yekunu 320 - 350 
bin ton olduğu nazara alınırsa malî portesi
nin 210 - 225 milyon TL. civarında olacağı aşi
kârdır. Halbuki, pamuk ihracatımızdan sağla
nan yıllık ortalama döviz tutarının yaklaşık 
olarak 2,5 milyar TL. olduğu hesaplanırsa ve 
her hangi bir iş kolunda toplu sözleşmele
rin malî külfetinin de bu rakam civarında 
meydana geldiği düşünülürse, millî gelirimize 

j böylesine büyük bir kazanç sağlayanı pamuk 
müstahsili köylü ve çiftçilerimizden 210 - 225 
milyon liranın esirgenmemesi icabeder. Bu se
beple ihracatın başlatılması tedbirleriyle bera-

I ber çiftçimiz yönünden dolar kurunun 13 
liradan 14 liraya çıkarılması mutlaka lâzım
dır ve bu hususu birkaç defa tekrarlamak
taki maksadım; Hükümet olarak yapacağımız 
bir şey kalmadı, yeniden taban fiyatı filân 
veremezsiniz, ancak çıkar yol budur, belki bunu 
tatbik edersiniz diyedir. İnada lüzum yoktur, 
lütfen bunu tatbik ediniz. 

Ayrıca, kütlü pamuğun % 61 - 62'sini pa
muk çekirdiği, yajtıi çiğit teşkil eder. Çiğitte 
taban fiyatının mutlaka verilmesi elzemdir. 
hattâ ihracatına da müsaade etmek lüzumlu 
hale gelmiştir. Müstahsilin malının değer fi
yatına satılmamasına sebep biraz da çiğitin ih
racının olmaması ve çiğitin muayyen eller
de toplanıp, müstahsilin boğulmasıdır. Hem 
«Müstahsilden yanayım» diyorsun, hem de 
müstahsile vuruyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, bitirin lütfen, rica 
edeyim. 

KADİR ÇETİN (Devamla) — Bitiyor, efen
dim. 

Ticaret Bakanlığının dış ticaret muamele
lerini yürüten görevli memurlarım - Kim 
Bakan olursa olsun orayı bir kere temizle
mesi lâzımdır; çünkü, felâkettir orası, dünya 
piyasalarını bilmemeleri ve iyi takibetmemeleri 
neticesinde pamuklarımızın dış piyasaya sa
tılmasını mümkün kılan fiyatlar mevcutken 
ihraç müsaadesi vermemeleri, dış piyasadaki 
fiyatlar düşmeye yöneldiği sırada telaşa kapı
larak ihraç imzk&nları araması, geçen yıl ol
duğu gibi bu yıl da pamuklarımızın ihraç im
kânlarından mahrum hale gelmesini tevlidet-
miştir. Binnetice, iç piyasanın hareketsiz hale 
gelmesiyle müstahsil ezilmiştir. Halen iç piya
sadaki müstahsali koruyacak taban fiyatın 
yenilenmesi mümkün görülmemektedir. Dev
let namına vazife gören Ticaret Bakanlığı me-
murlarıyle, onların başı olan Ticaret Bakanı 
mesul tutulamayacaklarına göre, Devletin ken
di kusurunu telâfi edebileceği tek çıkar yol kal
mıştır; o da yukarıda arz ettiğim gibi pamu
ğun ihraç kurunun 13 liradan 14 liraya çıka-

I rılmasıdır. Bunu mümkün görmeyen bir Hü-
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kümeti başka yollardan denetlemeye mecbur 
kalacağız. 

Sayın milletvekilleri, çok değerli vakitle
rinizi daha fazla almamak için özetlemem ge
rekirse kısaca arz etmek isterim ki; çiftçi ve 
köylülerimiz, bu yılki malî faktörler ve toptan 
eşya fiyatlarında meydana gelen aşın yük
selişler sebebiyle çok sıkıntılı devrelerde^ ge
çip bugünkü mahsul idraki devresine gelmiş
tir. Bütün ümidi pamuğunun edeceği paraya 
bağlıdır. Eğer yanlış uygulamalar düzetilmez 
ve çiftçinin lehine gerekli kararlar ve tedbir
ler alınmazsa, bırakınız gelecek yıllarda tek
rar pamuğu üretip çiftçilik yapabilmesini), 
Devlete olan mükellefiyetlerini dahi ödeyeme
yecek hale gelecek, banka borçlarını ödeyeme
yecek ve çoluk çocuğunun nafakasını teminden 
âciz kalacaktır. İşte bütün bu müşkülâtların 
neticesinde pamuk müstahsillerimiz Ankara' 
dan, yani naha doğru bir ifadeyle Hükümetten 
yerinde ve faydalı kararlar almasını ümit ve 
heyecanla beklemektedir. 

Bu vesileyle, tedbirlerin ve kararların bi
ran önce uygulama safhasına konulmasını sa
yın Hükümetten içtenlikte rica ediyorum. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

15.— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
pamuk ve zeytinyağı fiyatları konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, «Pa
muk ve zeytinyağı fiyatları» hakkında buyuru
nuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tatil münasebetiyle Anadolunun dört buca
ğına dağılıp birçok intiba ile Parlamentoya 
dönen millebvekillerinin dertleri dile getiriş
lerini gördükten sonra kendilerimi şanslı sayı
yorum. Sayın Başbakan burada olsalardı onla
rın bu beyanlarına ne diyeceğini merak eder
dim. 

Gündem harici konuşmama mevzu olan hu
susa geçmeden önce, nasıl söze başlayacağı
mı, kimi memnun edeceğimi bilemediğim için 
şöyle kısa bir başlangıç yapmak istiyorum, Sa
yın Başkandan müsamahalarını rica edeceğim. 

Malümuâliniz parlamenterler bu kürsüye 
çıktıkları an, hukukun, kanunun, memleket 
ihtiyaçlarının dile getirilmesi hususunda hiçbir 

j kayda tabi olmadan, hiçbir baskı altında kal
madan, kim ne düşünür diye düşünmeden ira
delerini serbestçe izhar ederler. Sayın Baş
bakan, dünkü Senato toplantısında bir parla
mentere verdiği cevap sırasında, o kadar te
zada düşmüştür ki... Anayasanın 82 nci mad
desinin âmir hükmüne göre parlamenterlere 
maaşları yanında ayrıca bir de yolluk veril
mektedir. Bundan maksat, parlamenterler mem
leketlerine gitsinler, halkın nabzını yoklasın-
lar, dertleri bizzat müşahede etsinler ve şu 
Parlamentoda dile getirsinlerdir. işte dün 
Parlamentoda, bir parlamenter arkadaşımız 
Malatya ilinin ışıksız kaldığı hakkında be
yanda bulunduktan sonra, sayın Hükümet 
Başkanı 50 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiçbir 
Başbakanın teşebbüs edemeyeceği bir davra
nış içine girmiştir. Bu parlamenter arkadaşı
mıza cevap sadedinde «Sizin bu konuşmanız 
seçmene selâmdır» demiştir, diyebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada, hissettik
lerimizi, duyduklarımızı beyan etmeyecek ol-

l duktan sonra bizi buraya gönderen millet, 
•i irade -i milliye ne mânaya geliyor? 50 yıllık 

Cumhuriyet tarihinde gelmiş geçmiş hiçbir 
Başfbakan bir parlamentere bu kadar hafife 
alman bir cümle kullanamamıştır; kullanmaya 
da cesaret edememiştir. Konuşmama mevzu 
alacağım hususa geçmek isterken endişe için
deyim; acaba benim beyanım da seçmene 
selâm olarak mı kabul edilecektir? Seçmene 
dayanmayan bir parlamenter düşünmüyorum. 
Seçmene selâm yerine Sayın Başbakana mı 
selâm vereceğim, O'na mı dayanacağım?.. Sayın 
Başbakan bugün işgal ettiği mevkii benim re
yime bağlamıştır. Ondan reyimi esirgediğim 
an Başbakan sıfatını kaybeder, benim gibi sı
raya gelir oturur. Asıl olan Başbakanlık değil, 
milletvekilliği ve senatörlüktür. Bu hususu tees-

I sufle değil, ama teessürle arz ederim ve bun-
I dan sonra da, üzerinde duracağım asıl mevzua 

geçeceğimi beyan ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, celse açıldıktan 
beri söz alan milletvekili arkadaşlarım birçok 
mevzuda ifadei kelâm ettiler, kendi görüşle
rine göre dertlerini dile getirdiler. Bendeniz 
de seçim bölgem olan Muğla ili dahilindeki 
istihsal maddelerinden olan pamuk ve zeytin 

I hakkında konuşmak istiyordum, iki saym Ba-
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kamu burada pamuk mevzuunda verdikleri 
beyanatı dinledikten sonra, artık bu Hükü-
mete itimat beyan etmenin yanlış olduğu ka
naatindeyim. 

Şöyle ki; bir mebus arkadaşımız pamuk ta
ban fiyatlarının noksan olduğunu, maliyetin 
dört lira olduğunu, dört lira maliyeti olan 
bir maddeyi dört liradan satmalmanın o mad
deyi üreten müstahsili, köylüyü müşkül du
ruma düşüreceğini izah ettik. ıSayın Bakanın 
verdiği cevaba bakınız : «Efendim maliyet, 
fiyat tespitine esas teşkil etmez...» Ya ne 
eder? Pancara zam yaparsak şekere de zam 
yapmak lâzımgelir. Şimdi bu noktadan hare
ket edersek, pamuğa zam yapmayalım men
sucata zam gelir, zeytinyağına zam yapmaya
lım zeytinyağından yemek yapıldığı için lokan
talara zam gelir, tütüne zam yapmayalım tü
tünden mamul maddelere zam gelir... Muhte
rem arkadaşlar, işte 1970 yılında yapılan de
valüasyonun gayesi bu idi. Bugün, bir arkada
şımızın «Bu aksaklıkların sebebi 1970 yılında 
alman devalüasyon kararıdır» deyişi yanlış
tır, hatadır, bühtandır. İşte biz 1970 yılın
daki o devalüasyon kararıyle çiftçiye, köylü
ye, müstahsile avuç dolusu paranın gitmesini 
temin ettik. Bugün bu idrakten, bu cesaretten 
mahrum olan insanlar, «Yüzde 123 artış var
dır» diye kürsüde beyanda bulunabiliyorlar. 
Bir Maliye Bakanı.«Fiyat artışı son yılda yüz
de 123'tür» diyebiliyor. Dünysjnm başka ye
rinde bu tip maliye vekili istifa eder, yerini 
işgal etmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kilo zeytinyağı 
altı kilo zeytinden meydana gelir. Bugün bir 
tek kadın amelenin yevmiyesi 35 liradır. Be
nim yanımda yapılajn hesaplara göre hem Dev
letin teknisyenleri ve hem de mahallî müte
hassıslar dediler ki, «Zeytinyağını 10 liradan 
almadıkça Türkiye'de zeytincilik kalmaz.» 
Çünkü, geçen sene zeytin olmadı, bu sejne Al
lah her şeyi verdi, mükemmel bir zeytin mah
sulü idrak edeceğiz, fakat maliyet o kadar 
yüksek oldu ki, ofisin alacağı zeytinyağı, bu 
fiyatla alacağı zeytinyağı bizim müstahsilimizi 
müşkül duruma düşürecektir. Çünkü, Devlet 
kredi politikasını yanlış tatbik etmektedir. 
Bir köylüye, bir çiftçiye, bir müstahsile yüzde 
22 faizli kredi verirseniz, onun elde ettiği' 

istihsal maddelerinden namalanabilir misiniz? 
işte biz bunu söylediğimiz vakit bize Devle
tin Başbakanı «(Seçmene selâm gönderiyor
sun» diyebiliyor muhterem arkadaşlar. Biz 
seçmene selâmı değil, realiteyi, hakikati konu
şuyoruz. 

Bu mevzuda çok konuşuldu, bendeniz bu 
hususu arz etmek için söz almıştım; beni din
lediğiniz için hepinize saygılarımı sunarım 
efendini. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

16. — Eskişehir Milletvekili Şemsettin Sön-
mez'in sunî hayat pahalılığı konusunda gündem 
dip demeci. 

BAŞKAN — Sayın Şemsettin Sönmez, «iSuni 
hayat pahalılığı» konusunda buyurunuz efen
dim,, 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Muhteremi Başkanlık Divanı, muhte
rem milletvekilli arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan değerli konuşmacı 
arkadaşlarım; gerek Adalet Partisi Grulbu adı
na söz alan değerli arkadaşım ve gerekse şa
hısları adına kürsüye gelen kıymetli arkadaşla
rım memleketin gerçek dertlerini dile getirdi
ler. Bendeniz de bu konuda seçim bölgemde 
yaptığım temaslarımın neticelerini arz etmek is
tiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi Orta Anadolu çiftçisi 
•hakikaten psişik ve ekonomik bir bunalıma gir
miştir. Bunların psişik bunalımlarının yegâne 
sebebi ekonomik sıkıntıdır. Bir yetiştirici tasav
vur ediniz ki, elindeki malının fiyatı her sene 
aynı seviyede kalıyor, fakat ıbu yetiştiricinin bu 
mahsulü yetiştirmek için almak zorunda kaldı
ğı alet, gübre, ve sair zarurî ihtiyaç maddeleri 
her sene yüzde 20 nispetinde, yahut bazı maıki-
nalarda meselâ biçerdöver gibi, traktör gibi ma-
kinalarda yüzde 50'yi aşan farklılıklar gösteri
yor. Bu durum karşısında bu yetiştiricinin ha
yatta kalabilmesi mümkün müdür, değil midir? 
İşte bundan dolayıdır ki, bMm değeri yetişti
ricilerimiz, çiftçilerimiz, demokratik sistem, lüçân-
dekâ Yüce Heyetinizi teşkil eden sayın arkadaş
larımla karşı âdeta küskündürler. Bunu açıkça 
ifade etmek zorundayım. Şunu ifade ediyor ve 
diyorlar ki: «Maalesef, seçtiğimiz değerli insan
lar, değerli parlamenterler bizim dertlerimizi 
her halde kâfi miktarda dile getiremiyorlar M, 
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muhterem Cumhuriyet Hükümeti vurdumduy
maz 'bir tempo içimde köylüsüne ve yetiştirici
sine âde'ta sırt çevirir bir tavır takınmıştır ve 
fbunun tashihi de yine muhterem parlamenterle
rimizin konuşmaları sayesinde olacaktır.» Bizi 
bu yönde ikaz buyurdular, işte bu nedenledir 
ki, bu geç vakitte muhterem, huzurunuzu işgal 
etmek cesaretini göstermiş (bulunuyorum, 

'Binaenaleyh, bir parlamenter olarak, yetişti
ricimizin elindeki bugünkü mahsul bundan üç 
yıl evvelkiyle kıyas edildiğine hiçbir artış gös
termediği halde, aldığı malların fiyat artışları
nın nedeni üzerinde durdum ve üç yıldan beri 
ıbu konuda zaten gerekM teltkikatı yaptım. Hat
ta, muhterem Cumhuriyet Hükümetlerimden 
'Sayın Erim Hükümetinin ilk Ticaret Bakanını 
da bundan 1,5 sene evvel makamında ziyaret 
ederek kendisine, mütemadiyen artan fiyatlar 
konusunda izahat vermiştim. Hatta, Chamiber-
lain'in bir sözü vardır demiştim: «Eğer bir ko
nunun propagandasının memleket çapında fay
da sağlayacağına kanaat getirirsem o konuyu 
Parlamentoya getiririm, fakat bir konunun 
memleket çapında propaganda yönünden fayda 
sağlayacağına kanaat getirmez de, o konunun 
memleket için hakikaten faydalı olduğuna kani 
isem; ilgili (bakanı makamında ziyaret eder ona 
şifahî görüşme teklif ederim» derdi dedim. «Bi
naenaleyh, ben bu sırada, bu reform Hükümeti
nin binbir müşkülâtı arasında kürsüde bu ko
nunun propagandasının pek o kadar faydalı ola
cağına imananadığım için, bu konunun çok 
önemli olduğunu, memleket menfaati icabı oldu
ğunu bildiğimden sizi makamınızda rahatsız 
ediyorum» demiştim,. Ondan sonraki Nihat Erim 
Hükümetinin Ticaret Bakanını, yani bugünkü 
Ticaret Bakanını - aynı zamanda Saym Erim 
Hükümetlinin Ticaret Bakanı idi - ziyaret ederek 
aynı konu üzerinde kendilerini uyardım. 

Muhterem arkadaşlarım, «sunî hayat pahalı
lığı» diyorum- Hakikaten bir sunî hayat paha
lılığı var. Sayın Ticaret bakanlarımızı makam
larında ziyaret ettiğim zaman arz ettiğim husu
su burada tekrarlamakta fayda umuyorum. 
Çünkü, hayat pahalılığının mütemadiyen artışı 
karşısında benim kendilerine arz ettiğim 
hususları unutmuş olduklarına bir hekim 
olarak kanaat getirdim. Hafızalarını ta-
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zelemekte memleket çapında bir men
faat . umuyorum. Şunu misal olarak arz et
miştim: Bugünkü şeker fiyatları karşısında, 
akide şekerinin bir kilosunun, ilgili uzmanlarca 
bana ifade edildiğine göre 570 kuruşa mal oldu
ğunu; fakat istanbulidaki imalâtçının, Anado
lu'nun namuslu ve dürüst tüccarına bunun ki
losunu 12 liradan sattığını, yani imalat karının 
memlekette % 100 den fazlaya çıkmış olduğunu 
ve bunun sunî hayat pahalılığı getirdiğini ifa
de ettim. Yalnız akide şekeri konusunda değil, 
bütün imalât konusunda bir reform tasarısının 
getirilmesine şiddetle ihtiyaç olduğunu arz et
tim. Aksi takdirde şunu dedim: Hayat pahalılı
ğını tutmak için yetiştiricinin fiyatını sabit bir 
seviyede tutmaya mecbur kalacaksınız ve bizim 
yetiştiricimiz maalesef israil'in yetiştiricisi kar
şısında, en küçük devlet olarak israil'in yetişti
ricisi karşısında çok daha aşağı bir hayat sevi
yesi taşınacaktır ve istikbalde biz israil'in yetiş-
tiricisiyle dahi ticari sahada mukayese kabul 
etmeyecek kadar aşağı bir seviyede kalacağız, 
dedim. Hatta buna misal olarak •sunu da ver
dim: izmir'deki NATO üssüne her gün yumur
tanın, sütün ve peynirin israil'den maalesef tay
yareyle taşındığımı da arz etmiştim ve ben bu 
konuyu market imizi terk ederek fevkalâde 
murahhas rütbesiyle tayin edilmiş olan Ekse
lans Lincoln'e de arz ettim geçen sene. Nasıl it
tifak dedim, anlamıyorum; NATO ittifakı için
deyiz, bizim askerimiz Amerikalı askerle bera-
iber savaşacak; fakat ticarete gelince; memle
ketten, Türkiye'den izmir NATO üssüne yu
murta alınmaz, süt alınmaz, peynir alınmaz is
rail'den getirtilir... Bu şekil ittifaklara benim 
aklım ermiyor demiştim ve hemen ertesi gün ba
na telefon etti, dedi ki; Bu NATO camiası için
deki birliklere beynelmilel bir indirimle, - nasıl 
arz edeyim ticari konusunu - beynelmilel sevi
yede, beynelmilel çapta bir eksiltme ancak mal 
alındığını ve israil Devletinin tekliflerinin, am
balajının, ve saire hazırlanış şeklinin daha mü
reccah bir seviyede olduğu için oradan ithal 
edildiğini ıbana gayet nazik bir şekilde ifade 
buyurmuştu. Yani şunu arz etmek istiyorum; 
bizim yetiştiricimiz bugün memleketimizin için
deki NATO üssüme mal vermekte israil'le dahi 
yarış edecek seviyeye yükseltilmemiştir. Buna 
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da sebep, Oumiıııriyet Hükümeti/erkan, maale
sef bizim ye1%tiricimizin hayat seviyesini yük-
(Seltmek yönünden çaba sarf edeceğine, bilâkis 
hayat pahalılığı, sanki yetfetMcMn ortaya arz 
edeceği fiyatlardan doğacak gibi yanlış bir ka
n a a t sahclbolarak daima yetiştiricinin sattığını 
ucuz, falkalt aldığını pahalıya imaletmek gibi 
yanlış bir politika takibetmesinden ileri gelmısk-
tedir. 

Binaenaleyh, Sayın Cumhuriyet Hükümetin
den, bilhassa Sayın Başbakandan benim is'tdr-
hamını; bugünkü suni hayat pahalılığına; trak
tör fiyattaruıda, yedek parça fiyatlarında, hat
ta ithalât kanyle - imalât kârı diyeceğim - ima
lât kâranda önemli değişiklikler yapacak şekil
de bir Iticaret kanununun hazırlanarak bdran 
evvel Yüce MecMse getirilmesinde büyük fayda 

• umuyorum, Miaalen şunu arz edeyim : 

Bujgünkü ilâç fâyatlaranda eğer Cumhuriyet 
Hükümeti müdahale etmez ise, imalâtı 5 liraya 
mal olan bir ilâcın % 10 imalât kârı, % 10 de
po kârı, % 25 perakende kanan Cumhuriyet 
Hükümeti pekâlâ el koyarak tespit edebiliyor 
ve ilâç fabrikadan çıkarken 750 kuruşa satıla
caktır denebiliyor, üstünde patenti var. Ama it
hal edilen bir malın, yahut Türkiye'de imal edi
len bir malın, ne kalitesi üzerinde ne de fiyatı 
üzerinde kontrol etmeye Hükümeti de yetkili 
kılacak maalesef elimizde modern çapta ticari 
kanunlar mevcut değildir. İşte bu kanunlardaki 
asıl aksaklıktır ki, Cumhuriyet Hükümetlerini 
daiüma müşkül mevkie koymakta ve hastalığın 
nerede olduğunu teşhis etmekten âciz olan 
Cumhuriyet Hükümetleri, maalesef yanlış yola 
yönelmekte ve hayatı ucuzlatmak için ticaret 
kanunlarındaki bu açıkları tespit edip de onla
rı tashih yoluna gideceMerinıe, çiftçimizin ve 
yetiştiricimizin fiyatlarını indirmekle hayat 
ucuzluğu sağlamak gibi yanlış bir kanıya ve 
yargıya s&ihlfcolarak memleketimizin, bilhassa 
Orta - Anadolu çiftçisinin hayat seviyesini her 
gün biraz daha indirmekte ve sıfıra gı jtürmek 
yolunu tutmuş bulunmaktadır. 

İşlte bu nedenledir ki, içimde büyük bir hic
ran ve endişe duygusu içinde ISaym Melen Hü-
kümsüimi bu noktada uyarmayı ve bilhassa Sa
yın Melen 'dem; Ticaret Kanununda, imalât kâ
rı, ithalât kârı ve perakende kârlarını tespit 
edecek nitelikte modern bir kanun hazırlayıp, 

hazırlamadığım küraüdeaı (beyan etmesini diye-
yerek sözlerimi bitiriyor ve hepinizi saygı öle 
selâmhyorum. (A. P. smatenadatt alkışlar) 

17. — Vazife ile yurt dışvna gidecek olan Ba
yındırlık Bakanı Mukadder öziekm'e dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı İsmail Ar&r'ın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı teskeresi (3/904) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
îki adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 

okutuyoru-m. 
Millet Meclisi Baışanlığına 

Vazife üe yurt dışına gidecek olan Bayın
dırlık Bakanı Mukadder Öz tekin'ia dönüşüne 
kadar, Bayındırlık Bakanlığına Devlet Bakanı 
İsmail Arar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
tekliıft üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Chımîmrbftfkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

18. — Mazereti dolayısıyle 5 Eylül 1972 tari
hinde yurt dışına gidecek olan İmar ire İskân Ba
kam Turgut Toker'in mezun sayılmasına ve dö
nüşüne kadar kendisine Ulaştımna Bakanı Rıfkı 
Danışman'm vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezekeresi 
(3/903) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var., okutuyo-
ru'm. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Mazereti dolayıisıyle 5 Eylül 1972 tarihinde 

yurt dışına gidecek olan imar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker'in mezun sayılması ve dönüşüne 
kadar İmar ve İskân Bakanlığına Ulaştırma 
Bakanı Rıfkı Danışman'm, vekillik etmesi, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüştür. 

Arz ederim,. 
'Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, hal
kımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslenme 
ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek ama-
cıyle, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/49) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi 
var, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
insanın verimli olması ve hayatını devam et

tirmesi için, iyi gıda alması ve iyi beslenmesi 
şarttır. 

Çağımızda bu konu ülkelerin en önemli so
runu haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bugün modern dünyada insan hayatına ve-
rülen önem en yüksek seviyeye ulaşırken, bizde 
bu sorun en az ilgi duyulan bir konu halinde
dir. Bu nedenle Türkiye'de insan ömür ortala
ması çok düşük bir seviyede seyretmektedir. 

Ülkemizde bugün için bir Beslenme ve Gıda 
Bakanlığının kurulması kaçınılmaz bir zaruret 
haline gelmüş olmaktan da ötede, en az kurul
muş olan diğer bakanlıklar kadar önem arz et
mektedir. 

Bu nedenle halkımıza iyi ve ucuz gıda temin 
etmek ve halkımızın beslenmesini en iyi şekilde 
tanzim etmek için bir Beslenme ve Gıda Bakan
lığının kurulması şarttır. 

Böyle bir bakanlığın kurulması üçin gerekli 
görüş ve tedbirleri tespit etmek yönünden Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bu konuda bir 
genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim. 

24 . 7 .1972 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

BAŞKAN — Gündeme alınacak, sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

Açık oy sonuçlannı arz ediyorum. 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı 
Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifinin açık oylamasına 
218 sayın üye katılmış; 201 kabul, 13 ret, 4 çe-
kinser oy kullanılmış ve gerekli çoğunluk sağ
lanamamıştır. Oylama yenilenecektir. 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçler
le donatılması amacıyle içişleri Bakanlığı Jan
darma Genel Komutanlığına gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere giı'lşmek yetkisi verilmesi 
hakkında kanun tasarısının açık oylamasına 217 
sayın üye katılmış; 212 kabul, 4 ret, 1 çekinser 
oy kullanılmış ve gerekli çoğunluk sağlanama
mıştır. Oylama yenilenecektir. 

Vaktin gecikmiş olması nedeniyle 15 Eylül 
1972 Cuma günü saat 15,00'te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin 

hakkındaki kanun teklifine verilen oyların sonucu 
tadili 

(Çoğuniluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topal oğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılma? 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paiksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 218 

Kabul edenler : 201 
Reddedenler : 13 

Çekinserler • 4 
Oya katılmıyanlar : 222 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Nahit Menteşe . 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıofflu 
Osıman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrottin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küutay 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

edenler] 
ÇORUM 

Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubagı 
Ali Naki Ulusoy 

DENlZLÎ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak 
Mehmet Lûtfi Söyleme: 

GİRESUN 
Nizamcttin Erkmen 

I. Kayhan Naipoğlu 
GÜMÜŞANE 

Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekîn Erer 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şüfkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdcım 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğhı 
Nihad Kürşad 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Y'eltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sa'bri Keskin 
Mehmet S ey dib ey oğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündag 

ANKARA 
Suna Tural 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

ÇORUM 
Cahit Angın 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erkek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustâfa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpalu 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
öııol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
Meihmet Özdal 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Güngör Htm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

ERZURUM 
Cevat Önder 

İZMİR 
Burhaıuethin Asııtay 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
Orhan Okay 

[Çelîinserler] 
ANKARA. MANİSA 

Şinasi özdenoğlu Muammer Erten 
[Açık üyelikler] 

Ağrı 1 j Hatay 
Aydın 1 Kocaeli 
Bursa 1 Malatya 
Diyarbakır 1 Nevşehir 
Edirne 1 
Elâzığ 1 I Yekûn 

TOKAT 
Israuet HSkni Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Ncomettân Cevheri 
Bahm Karakeçi! 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

* ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğhı 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

ORDU 
Ferda Güley 

1 
j 

1 
1 

10 
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Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması modern silâh, araç ve gereçlerle dona
tılması amaoıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yıknaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler . 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vohbi Meşhur 
Kâzım Ulus oy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Serafettin Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 217 

Kabul edenler : 212 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 223 

Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

edenler] 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Erteım, 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Haydar özdemir 
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Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lcbilt Yurd<oğlu 

IZMÎR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhancttiin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali. NadM Erdem 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagöz'oğlu 
Nihad Kürşad 
Konıal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Oaman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Demiz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tl İT C4 f\ T \ V 

M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

ÇORUM 
Cahit Angın 

Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Sezai Ergim 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Ertoek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

[Reddec 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 

[Çeki? 
AFYON KÂ 
Süleyman 3M 

[Açık wy 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

Ci A TT A ~t~t~vr ı 

SAKARYA 
^Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
ismet Yal emer 

SIÎRT 
Âdiî Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

Ünler] 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 

ıser] 
JtAHİSAR 
[utlu 

elikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 10 

Ahmet Durakoğiu 
Ekrem Kangal 
Mustâfa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehnuet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan DeıngiiZ 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN V İ X X l 

Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmaâl Hakkı Akdoğan 
Turgut Nızamoğlu 
Neşet Tanndağ 

.ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

132 NCÎ BÎRLEŞlM 

13 . 9 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu' 
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi C10/92) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonumu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek ve bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm. 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tespit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

5. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm. 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir g*nel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

7 . — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın ta-
nm ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
r10/22) 

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

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

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-
rr t etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
"allarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uvarınea bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

12 — tcel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
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 po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

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

15. •— Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlanyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 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 tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 
. 17. — îçel. 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 tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

18,- — İçel Milletvekili Gelâl Kargılı'nm, 
Tanm alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili îlhan Açıkalm'm, Haş
haş akimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup • bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere-
.ğinee 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 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir^ Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasınm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci .maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (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 yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

23. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

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

25. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'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) 
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26. — içel Milletvekili Celâl Kargılımın, l 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum-
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle- I 
inek, turizm kredilerimin doğıllimasınckki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/ i6 / I 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'/, in, 
Millî Eğitim silstemiimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyar/n-
ca bir genel görüşme açılmasma dair önergesi 
(8/17) 

28. — içel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasalın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

29. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'on , 
Crenel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

30. — içel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını s:;ğ- I 
lamıak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi in a- I 
rınca bir genel görüşme açıimasma dair öner
gesi (8/21); 

31. — içel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

32. — Sakarya Milletvekili Hayrettin. UY sal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi ecm-
mjeik maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir gene] görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

33. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'r:n, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin - meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayi.ka
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

34. —, Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
O.nta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zarmın-
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 

maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anl-
masma dair önergesi (10/35) 

35. — içel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tara/m-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

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

37. —, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu _ 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Mıeclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının krymetinirı ayarTanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id
diasıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner^ esi 
(10/40). 

39. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün üiışMlIerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanrn 88 nci maddesi! 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

40. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Mjeclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

41. — içel Milletvekili Celâl Kargılı i. m, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne-
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denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açıllmasına dair 
önergesi (8/40) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'i-m, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlerıme-
sii için alınması gerekli tedbirleri tespit et'.'.tk 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesö uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına d i;ir 
önergesi (10/45) 

43. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin., yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmışı
na dair önergesi (10/46) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ai:a-
yasamnın 88 ncii maddesi uyarınca bir Me>-lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

45. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'r-w, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içlin alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açıllmasına dair 
önergesi (10/48) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tesjüt edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir M*e< üs 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

47. — içel Milletvekili Calâl Kargılı ' im, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil -
mesii, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla."mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilmebjni 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la kurul-
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbiılerin ne. er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması y ı l 
masına dailr önergesi. (10/50), 

48. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'rın, 
'atbik edilmekte olan orman politikasının olum-
ü neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or-
nanların korunması için alınması gerekli ted

bir ve çarelerin ne'ler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öiver-
Tesi (10/51) 

49. —- içel Milletvekili Celâl Kargılı'rın, 
balıkçılığın ve diiğer su ürünlerinsin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler oilduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca t i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

50. — içel Milletvekili Calâl Kargılımın, 
zurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açıllmasına dair öner
gesi. (10/53) 

5.1. — içe1! Milletvekili Celâl Kargılımın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi! maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

52. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nun, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek üztre 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

53. — içel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendiriltaıesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/56) 

54. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'ı/m, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran-
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi! uya
rınca bir Meciliıs araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

55. — Adana Milletvekili Ali Rıza G-Ü'llveğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
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sanayiinin kurulması içiın şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

56. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tüırlk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin meler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

(57. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül-
mıesd ve nettieelmdiriltoesi konusunda alınacak 
tedlbir ve çareleri tespit 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 tespit 
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, ıs
lah ediilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

60. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit 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 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

'62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/66) 

63. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi 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 maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

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

166. —• İçel Milletvekili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

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

68. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 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, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı-



lan patlayıcı .maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önengesi (10/70) 

71. —• Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 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 özitürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmıek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

74. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamıentionun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önengesi. 
(•8/33) 

75. —• Konya Milletvekili özer ölç/men'in, 
ihalen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
'önergesi. (10/71) 

76. —• İçel Milletvekili Turhan özigüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek ımaksa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

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

80. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmıek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle 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 tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

82. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
'meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

83. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle 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
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 



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

85. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes-
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

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

87. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 

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

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

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

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

92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
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otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcayle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

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

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

95. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
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
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

97. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yuları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

98. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

100. •— Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in. Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo-



sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

101. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

102. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

103. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

104. — Demokratik Part i Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

105. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

106. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılın 'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge

rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

108. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu 'kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

111. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

B - İKİNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komutanlığının ye
niden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakan
lığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Plan komisyonlarından 5'er üye
den kurulu 87 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/680) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 
18 . 7 . 1972) 

X 2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanunu
nu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçi
ci 4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . IS12) 



n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖHÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri;, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kımda 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 iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

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

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhun'un, İz
mir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/31) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

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

7. — Afyon Karahiisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından söz
lü sorusu (6/39) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul

masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tdca-
. ret Bakanından sözdü sorusu (6/52) 

10. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Balkanın
dan s'özlü sorusu (6/64) 

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

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

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

16. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu ('6/81) 

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

20. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagül'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
n, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy

kotu dolayısıyle açığa alman öğretmenlere 
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dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90). 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dai'r Sana,-

. yi Bakanından sözlü sorusu ('6/91) 
23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, İl

gın'ın 'kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileeeğf'ne dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

25. — Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etifeanka bağlı bazı tesislerin 
büyüfk sermaye çevrelerine devredilme sebeibi-
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/9v5) 

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de <ek ücret 
ödenmesine dai'r Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu ('6/96) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yap-ima
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/96) 

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

29. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

'30. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Haınamcıuğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanımdan sözlü sorusu (6/101) 

33. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çubuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanl aıından sözlü öorusu (6/105) 

34. — Maraş MilletvdkıMi İbrahim üztürk' 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti: işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
'doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
nakla,' Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

35. — Maraş Milletveldli İbrahim (ktürk ' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107)' 

86. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbaikan tarafından, A. P. 
Ortak Grup 'toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

37. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (ö/l09) 

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

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, üşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak Milletveîkili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Balkanından sözlü sorusu 
(6/114) 

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'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 sorusu (6/116) 

44. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü-

31. — Antalya Milletvekili Hasan Ali. Gül-
can'ım, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmaisına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

'32. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâiboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sıorusu (6/103)' 
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nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

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

46. — Corum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

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

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

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

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

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

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 neı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekilli İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm, ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilimin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci ek, 192'ye 
2 nci ek, 192'ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 . 1972) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harp malullerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368). (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971 
- 27 . 6 . 1972) 

X 5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçİne'nin Toptancı halleri kanun 
teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Ada
let komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 57 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 .11.1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzîoğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et-
ımek 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) 

3. —• Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5; (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375 ve 
375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971 
29 . 12 . 1971) 

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

6. —• Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161'e 1 nci ek ve 
161'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve-4-. 2 .1972) 

7. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve

kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 .6 .1971ve4 . 2 . 1972) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) . 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları : 366 ve 366'ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 1 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367'ye 1 nci ek) Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368'e 1 ned ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonıı raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 



13 — 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan istiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa-
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa-
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri :26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

17. — içel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (IS. Sayıları : 377 ve 377'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

18. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6.7.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı. ihtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli l^arei 
Umnmive Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kannna. bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
içişleri Komisyonu ranoru (2/201 \ (S Sayısı : 
492) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

21. — CiTmh"nrivet Spnat,nsn Gazanfer» Üv^ i 
Salih Tanveri'nin. 14 Nisan 1930 +arih ve 158° 
sayılı Belp^ive Kanununun 62 v^ 77 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkınca karı-nn teklifi ve 
içişleri Komisyonu raporu CZ'ZM) ($. Sayısı : 
493) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

22. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve içel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 23. — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy işleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi .-
1 . 4 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 

29 . 5 . 1972) 
26. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 408 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 .1972) 

27. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaş-
lan'm, içişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayı
sı : 721) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1972) 

X 28. — Ceza ve ıslah evleriyle işyurtları 
döner sermaye saymanlığı 1968 yılı genel bi
lançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sa
yısı : 716) (Dağıtma tarihi : 11.7.1972) 

X 29. — Yalova Kaplıcaları işletme İdaresi 
Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlem
leri hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayışta Komis-
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yonu raporu (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 7 . 1972) 

30. — Bekiroğlu 1941 doğumlu, Ayşe'den ol
ma, Taşova'nın Şehli köyü nüfusunda kayıtlı 
Osman Yüksel hakkında özel Af kanunu tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/669, Cum
huriyet Senatosu 1/96) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 697 ve 697'ye 1 nci ek)- (Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 127) (Dağıtma tarihleri : 15.6.1972 
ve 11 . 9 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadını' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı 'maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. hı Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

3. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343 ve 343'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
11 . 6 . 1971; 19 . 1 2 . 1971) 

4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak

lar ve Plan komisyonları raporları (2/197) (S. 
yısı : 362 ve 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

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

6. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa l'de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346' 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971 
v e l . 2 . 1972) 

7. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma, 35 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
Ören'iu ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347 ve 347'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri :16 . 6 . 1971 ve 1.2.1972) 

8. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 
348'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 
v e l . 2 . 1972) 

9. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci,hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S.-Sayısı •. 349 ve 349'a 1 nci ek) (Dağıtma ta. 
rihleri : 15 . 6 .1971 v e 1 , 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4,-cilt -23, sayfa 11'de 
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nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğ
ma, 4 . 3 .1944 doğumlu Süleyman Çelik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/489) (S. Sayısı : 350 ve 350'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1.2.1972) 

11. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 13. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

14. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158'e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri-hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X17. — Mardin Milletvekili Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korunması 
hakkında kanun teklifi ve Afyon Karahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu 'nun önergesi 
(2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

18. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyinları rapoorları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

20. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

21. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve» Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

22. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Âdil Kalfa'nm ölüm ceezasma çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/948) (S. Sayısı '; 511) 
(Dağıtma tarihi -: 8 . 3 . 1972) 

X 23. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada-
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let, Orman ve Plan komisyonlarından 3'er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 .4 .1972) 

24. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi :22 . 4 . 1972) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi (2/610) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re Genel Kurul kararıyle) 

X 26. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

27. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

28. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler, eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

29. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve< Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

30. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25 5 1972) 

31. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 

ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyonla
rı raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 179'a 1 
nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 . 1970 ve 30 . 
5 . 1972) 

X 32.— Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

33. — Çorum Milletvekili Cahit Angm'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1 9 7 2 ) 

35. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2.6.1972) 

X 36. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1972) 

37. — 171 sayılı toplantı ve gösteri vürüyüsü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1972) 

X 38. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa-
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yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkmdırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515). (.S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 , 6.. 1972) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadşmm, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker in 
önergesi (2/369)! (S. iSayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve ıSanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. .Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

41. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 , 1972) 

42. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
İSayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

43. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip 
halktan toplanmış silâhlara yapılacak işlem 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve 
Millî Savunma komisyonları raporları (1/491) 
(S. Sayısı : 706) (Dağıtama tarihi : 
29 . 6 .1972) 

X 44. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile; diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Mileltvekili Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili: Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaşj Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil

letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan (komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 45. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 677 ve 677'e 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 46..— 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/115) (S. Sayısı : 678 v 6 678te 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 47. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında geçici anlaşma hükümleri 
uyarınca bu anlaşmanın kapsamına giren 
maddelerin Gümrük vergilerinde anlaşmada 
yer alan esas oranlar çerçevesinde yapılan 
indirimlerin onaylanması hakkında kanun ta
sarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/571) 
(S. Sayısı : 680 ve 680'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 5 . 1972 ve 10 . 7 .:. 1972) 

48. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Astsubay 
Üstçavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/545) (S. iSayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 7 .1972)' 

X 49. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı 
ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek 
kanun teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve 
Plan komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/509, 
2/372) (S. Sayısı : 713) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 7 .1972) 

X 50. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün 
en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Millet-
lerarsı Çalışma Sözleşmesinin uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Çalışma ve Dış-
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işleri- komisyonları raporları (1/632) (S. Sa
yısı t 714) (ft&ğıtma tarihi : 11 . 7 .1072) 

X 51. — Uçakların kanun dışı yollarla ele! 
ge^iriilmesilıin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarühli La Haye SMeşm'esinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışiş'lerf komisyonları raporları 
(1/657): (is. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 
11.7.1972) 

52. — Veteriner iSağlık Zabıtası kanunu ta
sarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Rabı

tası hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 ne[ mad
delerini tadil edöft 1775 sayilı Kanühuh 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dafr kanun tasa
rısı ile Afyon KaraMsar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 14 arkadaşının', Hayvan Sağlık 
Rabıtası kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Millî 
Savunma, Gümrük ve Tekel, Sağlık Ve Sosyal 
Yardım, Tarım ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 47 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/142; 1/481; 2/175) (S. Sayısı t 
711) (Dağıtama tarihi : 11 , 9 , 1972) 

<MületMe<^ Birleşim: 132) 


