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I. — GEÇEN TUHANAK ÖZETİ 

Vakit çok ilerlemiş olduğundan, 15 Kasım 
1971 Pazartesi! günü saa> 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşime 13 . 11 . 1971 Cumartesi saat 
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Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı Uşak 

Âdil Turanı 
IKat̂ > 
Urfa 

Bahri Karakeçeli 

II. — GELEN KAĞITIiAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhanlgil 
ıKÂTÎPLER : Bahri KaraJkeçili (Urfa) - Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisindin 4 noü Birleşimini açıyorum. 

III-YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Ad okunarak yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz var

dır, görüŞşmelere 'başlıyoruz. Bilâhara gelmiş 
foulîinan sayın milletvekilleri, birer tezkere gön

dererek mevcut bulunduklarını belirtirlerse va
kit tasarrufu sağlamaları bakımından yerinde 
olacaktır. 

Gündem dışı söz öjstiyen sayın üyeler var
dır, kendilerine söz vereceğim. 

IV - BAŞKİtNLrK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un. 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Konferansı izle
nimlerine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi insan Hak
ları Konferansı hakkında, Eskişe'hir Milletve
kili Sayın Profesör Orhan Oğuz gündem dışı 
söz talebetmiştir. Buyurun, Sayın Oğuz. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) 
kan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Baş-

Yüce Mecliısiimiz adına iştirak etmiş olduğu
muz Avrupa Konseyinin İnsan Hakları Hima
yesi konusunda 18 - 20 Ekim 1971 tarihleri 
arasıntda Viyanada aktedilen konferansa ve 
burada alınan kararlara ait özet bilgi vermek
le yükümlü olduğumuz zaruretine inanarak hu-
zurünüM isjgal etmiş bulunuyorum. 

1 8 - 2 0 Ekim 1971 tarihinde Avrupa Kon
seyi İstişari Meclisinin teşebfcüsü üzerine Vi-
yana'da akdedilen insan Hakları Avrupa Par
lâmento konferansına 15 ülkeden 81 Parlâmen-
to üyesi ile bu sahada mütehassıs birçok hukuk
çu ve Milletlerarası teşkilâtların müşahitleri 
katılmıştır. 

Konferansın amacı; 4 Kasım 1*950 de yapı
lan İnsan Hakları Avrupa Konvansiyonundan 
sonraki gelişmeleri nazarı dikkate alarak, Av
rupa Parlâmento üyelerinin ahenkli bir işbir

liği ile kolektif hayatın kalitesini yükseltmek
tir. . . . . . . . . . , 

Konferans; bir demokrasinin^ gerçek temsili, 
rejime dayanmadıkça, mevcudiyetini muhafaza 
edemeyeceğini, 'böyle bir rejimin ise ancak in
san haklarına ve temel hürriyetlere âmme mü
esseseleri tarafımdan saygı gösterilerek işliye-
bileceğini ifade ederek, bütün üye parlamento
larının her türlü kanun tasan ye tekliflerinin 
Milletlerarası "insan hukuku normlarına uygun 
olması gerektiğini, bunun için taşanların Par-s 
lâmentoların hukuk komisyonlarujdan önce bu 
açıdan ve uzman bir alt komıiİ3yon marifetiyle 
tetkik edilmesinin yerinde olacağını bejirtmiş 
ve klâsik hukukun himaye sMeml&rinin artık 
işliyemez hale (geldiğini! hu münasebetle or
taya koymuştur. 

Böylece insan Hakları Avrupa Konferansı,. 
hMeşmiş bir Avrupaya doğru yönelen gayret
lerin bizatihi mihveri olma vasfını taşımaya 
devam ederek, istişari Meclis ile Avrupa Kon
seyi Bakanlar Komitesinde Avrupanın Birleş
mesi çalışmalarına paralel olarak her politika
nın nflhai hedefini teşkil eden sosyal insan mef
humunun yüceltilmesini istihdaf eden teklifleri 
intacetmelerini ve millî parlamentolarında bu
nun desteklenmesini talejbötmektedirler. , ....... 

Bu gayeleri gerçekleşıbirmek için; Açvnrupa 
iKonseyi kısa ve orta vadeli bir programı su-
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narak hedeflerini aşağıdaki şekilde tesbüt et
miş (bulunmakladır. 

iBilIhasisa birinci konu, himaye edilecek halk
lar konusudur, özellikle 'bu konu içerisinde 
yaşama hakkı, iltica hakkı, usûl hakkı ve mah
remiyete saygı. Yanıii, özel ve kamu doneleriyle 
mücehhez bankaların kuruluş ve yararlanışın-
da tüzüklerin tanzimi konusu gibi konular yer 
almış ^bulunmaktadır. 

Diğer tairaJfttanı/ insan haklarından yararla
nanlar konusunda insanların tümünü kullan
mak için sosyal katagöriler tesbit edilerek bun
lar kadınların, göçmen işçilerin, fizik bakım
dan öizürlü olanların durumlarını ve bugüne 
kadar tanınmalmış olan eşitliklerini düzenliye-
cek tedbirlerden ve gazetecilerin durumuna 
tetaibuk eden hallerde kendilerinin ihtiyaçları
na uygun insan haklarının icrasını sağlıyacak 
tedbirlerden istifade etmeleridir. 

özel kişilere ve özel yetkili kuruluşlara kar
şı insan halklarını koruma beyannamesinin ha
zırlanması imkânını incelemek gerekmekıtedir. 
insan haklarının himayesi mekanizmasının 
millî ve milletlerarası plânda nasıl işlemesinin 
(gerekli olduğu tes'bit edilerek, bilhassa bunun 
eğitimi konusu üzerinde önemle durulmuştur. 

iNilhayöt son olarak, insan haklarının himaye
sinde suiistimaller konusu üzerinde tartışmalar 
yürütülmüş, özel kişiler tarafından suiistimal 
konusu olanları teşjhis etmek için insan hakla
rının incelenmesi, bir insan hakları genel be
yannamesinin hazırlanabilmesi meselesi öngö
rülmüştür. 

ıSaym milletvekilleri, 
Konferansta delegasyonumuz, özellikle te

mel hak ve hürriyetler konusunda en önemli 
sorun olan bu hak ve hürriyetlerin kötüye kul
lanılarak onları tamamen veya kısmen ortadan 
kaldırmaya yönelmiş davraniHş ve eylemler 
üzerinde durmuştur. 

Yüce Heyeıtânizin bilgilerine saygılarımla 
arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

2. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı
nın, köy hizmetleri ve aksıyan yönleri hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Köy hizmetleri ve aksıyan yön
leri üzerinde Sayın Hilmi Balcı, üç dakikayı 
geçmiyecek gündem dışı görüşme talebinde 
bulunmuştur, buyurun efendim. 

15 . 11 . 1971 0 : 1 

İSMET HİLMİ BALCI (Tokat) — Sayın 
Başkan, sayın miHetvekilleri; huzurunuzu ki-

"töy hizmetleri, gerekleri ve aksıyan yön
leri konusunda işjgal edeceğim. 

Ancak, konuma girmeden önce aslında bu 
Ihiizmetlerin verimli' bir şekilde gerçekleşmesini 
ısağlıyan YSE personelinin, çeşitli illerde Eylül, 
Ekim maaşlarını ve birçok illerde de normal 
ikramiyelerini alamadıMarmı teshit etmiş (bu
lunmaktayız. 

iAlın terini ekmeğine katık eden bu fedakâr 
insanlara kanuni istihkaklarını zamanında ve 
remeyip, zaten geçim sıkıntısı içinde olmala
rından, bir de bakkala, kasalba borçlu düşürmek 
kanuni yönden, hizmet yönünden ve asgari in-
isanlık yönünden kalbullenilecek durum değildir. 

Hizmeti huzursuz (insanlara gördürmek, en 
hafif mânası ile o insanlara azap vermek olur. 
Bu itibarla; sayın Hükümetten; şu bayram are-
fesinde dağ, bayır demeden mukaddes bir va
zife ifa eden YSE personelinin kuruşuna kadar 
Obütün istihkaklarının ödenmesini bilhassa rica 
ederim. 

IBu vesile ile hizmeti hanlgi şartlarda ve ne 
müşküllerde ifa ettiklerini yakından gördüğüm 
dozer operatöründen en büyük teknisyenine ka
dar bütün YSE personeline huzurunuzda tak
dir ve şükran hislerimi iletirim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tarihi boyunca Devletine sadakati, vatanı

na bağlılığı sabit olan aziz Türk köylüsü, 
05 277 yerleşiim biriminde çok çeşitli sıkıntılar 
içerisinde yaşamaktadırlar. Bu yaşama, çoğu 
kere ve çoğu kez medeni ve hattâ insani ölçü
lere varamamaktadır. Bunun da başlıca nede
ni, altyapı hizmetlerinin gayrimüsait ve haltta 
yok oluşudur. Nitekim, sayın hemşehrimiz Köy 
işleri Bakanı Aykan, Sayın Cumhurbaşkanına 
verdiği brifingde arz ettiği rakamlar aynen 
şöyledir : 

1095 yılına kadar 18 482 kilometre yol, 
!15 991 ünitede içme suyu ve 250 köyde elektrik 
yapılmış iken, o tarihten bu yana geçen altı 
yılda 1971 yılı başına kadar yüzde 200 artışla 
155 497 kilometre yol, yüzde 125 artışla 35 895 
üniteye içme suyu ve yüzde 1 191 artışla 3 227 
köye de elektrik götürülmüştür. 

Bu rakamlara rağmen, halen köyde yaşıyan 
nüfusun yüzde 57 si yoldan, yüzde 50 si ye-
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terli ve sıhihi içme suyundan ve yüzde 91'i de 
elektrikten mahrumdur. 

Nitekim, yine Sayın Köy işleri Bakanının 
resmî ifadelerine göre, Türkiye'nin. bugünkü 
durumda 75 bin kilometre köy yoluna ihtiyacı 
olduğu, ayrıca 13 bin köy içme suyunun ye
tersiz, 14 202 ünitenin de tamamen içme suyun
dan mahrum olduğu, 32 050 köyün de eelktrik-
siz olduğu ifade edilmiştir. 

Şimdi, buna biraz da biz pratik bilgilerimizi 
eklersek yetersizlik daha da artmış olur. Şöy
le ki : 

IŞimdiiye kadar yapılan yol şebekesinin bü
yük bir kısmının - eski ve teknik deyimi ile -
durumu tevsiyei turabiye halindedir. Yani, sa
dece dozerle yarma yapılmakta, sınai imalâtı 
ve stabilizesi! yapılmamaktadır. Bu da bu yolun 
yaz geçidi vereceği anlamındadır. 

ISayın milletvekilleri, 
Bundan sonra köye olan hizmet ihtiyaçları 

ve malî portesi şöyledir : 
?5 bin kilometre yol, 20 bin ünite ilçme suyu, 

32 650 üniteye elektrik. 
75 bin kilometre yol, bugünkü rayiçlere gö

re, yolun tevsiyesi, stabilizesi ve sanat yapıları 
ile kilometre maliyeti ortalama 75 bin Türk l i
rasıdır. 75 bin Türk Lirasını 75 bin kilometre 
ile çarptığımızda yaklaşık olarak 6 milyarlık 
bir malî porte çıkar ortaya. 

20 bin ünite içme suyu, beher ünite mali
yeti bugünkü rayiçlere göre 200 biin lira olarak 
hesaplandığında, 20 bin 200 binle çarpıldığında 
yaklaşık olarak 4 milyar lira çıkmaktadır. 

32 050 köye elektrik götürdüğümüzde her 
ünite için malî durumu 100 bin lira hesabeder-
sek, bu da yaklaşık olarak 3,15 milyar lira et
mektedir. 

!Bu duruma göre, bulgiün köylerimizin yola, 
suya ve elektriğe kavuşması için bugünkü fi
yatlarla 13,5 milyar lira para gerekmektedir. 
Buna mukabil bütçeye konan paralar azdır ve 
en fazlası 1971 yılımda Köy işleri Bakanlığının 
çeşitli fasıllarda yer alan ve YSE bölümüne 
konan para 700 milyon lira civarındadır. 

IBu hale göre, fiyatlar sabit kalır, bütçeye 
de aynı rakamları koyarsak daha 20 yıl Türk 
köylüsüne altyapı hizmetlerini götürmemiş, 
asgari ölçüde onları bu hizmetlerden yararlan
dırmamış oluruz. Vefa ve fedakârlığın timsali 

olan Türk köylüsüne reva görülecek bu zaman, 
tarihi gerçeklere aykırı düşer. 

Kaldı ki; yurdumuzun sosyo-ekonomik kal
kınması için de bu altyapı hizmetlerinin Üçün
cü Beş Yıllık dönemde bitirilmesi gereklidir 
kanaatindeyiz. 

Bütçenin Yüce Meclislere şevki sırasında 
sayın Hükümetin, Yüksiek Plânlama Kurulu'-
nun ve Devlet Plânlama Teşkilâtının bu kaçı
nılmaz gerçekler karşısında Köy işleri Bakan
lığı bütçesinin diğer fasıllarına olduğu gibi, 
YSE hizmetleri için de yeterli ve gerekli öde
neği koymalarını, ayrıca 1971 yılı içinde hiz-
Imetin röîantiden kurtarılarak özel bir deyimle 
bitkisel bir hayata vardırmamak, Ocak, Şubat 
aylarında personeli maaşsız bırakmamak için 
125 milyon Türk Liralık ek ödenek isteğinin 
yeniden gözden geçirilmesini ve bu konuya 
dikkatle ve önemle eğiliinmesini sayın Hükü
metten rica eder, sizleri saygiyle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Köy İşleri Bakanı Cevdet Ayhan'ın, 
Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'nın, köy 
hizmetleri ve aksiyom yönleri hakkında vâki gün
dem dı§ı demecine cevabı, 

BAŞKAN — Sayın Köy işleri Bakam Ay-
kan, buyurun efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın 
Balcı'nın YSE teşkilâtında çalışan personelin 
maaşlarının ve ikramiyelerinin verilmesindeki 
aksaklığa değinen konuşmasına cevap sunmak 
için huzurunuza çıktım. 

Konunun iki yönü var. 
Bir yönü : YSE hizmetleri için ayrılan pa

ranın bütçedeki genel yeri. 
Rakamlara baktığımız zaman 1969 yılında 

yol, su, elektrik hizmetleri için 906 milyon, 
1970 yılında 837 milyon ve 1971 yılında 785 
milyon lira ödenek konmuştur. Genel Bütçedeki 
oranlara göre, bu yol, su, elektrik hizmetlerine 
ayrılan paranın Genel Bütçedeki yeri şöyle : 

1969 yılında genel bütçenin takriben yüzde 
5'i Köy İşleri Bakanlığı hizmetlerine, 

1970 yılında yüzde 4,1'i Köy İşlerdi Bakan
lığı hizmetleri için, 

1971 yılında ise Genel Bütçenin yüzde 3,3 *ü 
iKÖy işleri Bakanlığı hizmetleri için ayrılmış 
durumdadır. 
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Bu durumda, Köy işleri Bakanlığına Bü
yük Meclis tarafından verilen paranın yıllar 
itibariyle hi^ olmazsa son üç yıl içerisinde bir 
düşme gösterdiği görülmektedir. 

Ayrıca; 1971 yılında özel idarelerin yol, su, 
elektrik hizmetlerine ayırabildikleri parada da 
mahallî idarelerin gelir kaynakları bulmakta 
Sektikleri güçlükler nedeniyle bir düşme ol
muştur. 

Bu nedenler, Köy işleri Bakanlığını, öde
me yönünde ve hizmetlerinin kapasiteslini ar
tırma yönünde bâzı güçlüklerle karşı karşıya 
bırakmıştır. 

Yalnız, bu yıl Ciddî çalışma ve tedbirlerle 
ödeme yönünde gerek Köy işleri Bakanlığına 
Ihilzmet yapan müteahhitlere olan borçların 
(ödenmesinde ve gerekse işçi ücretlerinin öden
mesinde borçlu kalınmamaya dikkat edilmiş 
ve bu borçlar zamanında ödenmliştir. 

Halen Türkiye'de bir ya da iki ilde yol, su, 
elektrik hizmetleriMe çalışan işçilerin aylık
larını ödemede aksaklık olmuştur, bunlar, bu 
ay kapatılacaktır. İkramiyeleri, nakit yetersiz
liği nedeniyle ödenememiştir, ikramiyeler de bu 
ay içinde ödenmiş olacaktır. 

iSayın Balcı'nın hizmetlerimizin kapasitesi
ne değinen konuşmasının ikinci bölümüne 
müsaade ederseniz başka bir zaman rakamlar
la cevap arz etmek isterim. Bugün yalnız konu
nun malî yönüne değinmek istedim. Birşey 
daha ilâve edeyim; bu sene Köy işleri Bakan
lığına ayrılan para 785 milyon liradır, fakat 
1971 malî yılı başında bir de takriben 70 mil
yon lira civarında geçen yıllardan kalmış bir 
Iborç vardı. Bunları da takdirinize arz ederim. 
Memleketimizin gerçeği, para bulmak maalesef 
sıkıntı oluyor ve bazan da aksaklıklar oluyor; 
bunları gidermek için en iyi niyetle çalba için
deyiz. 

Arz ettiğim gibi, ikramiyeler bu ay içinde 
ödenecektir; maaşta da bir geriliğimiz veyahut 
da ödemede kusur olmamıştır. Bunu arz etmek 
istedim. Saygılar sunarım. 

1. —• Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
ege bölgesinde çekilen kömür srkmtmna dair 
demeci. 

BAŞKAN — Kömür sıkıntısı hakkında Ma
nisa Milletvekili Sayın Voli Bakirli gündem 
dışı Söz istemiştir, buyurun efendim. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 

Meclslerimizin on günlük ara tatilimden 
yararlanariak gittiğim seçim bölgesi Egte'de, kö
mür sıkıntısının had safhada olduğunu üzüle
rek gördüm. Değerli arkadaşlarım, geçtdği-
miK yıllara nazaran, yanlış bir uygulamamla 
iSonucu, bugün Eğe bölgesinde, hattâ linyit 
yaltaklarının, linyit işletmelerinin olduğu So
ma ilçemizden başlamak üzere, Bergamalda, 
KımıkUa, Kırkağaç ita, Akhisar'da, ödemişte, 
Elge'nin bütün ilçelerinde kömür bulunmamak
ladır. 

Değerli arkadaşlarım, vatandaş kömür ala
bilmek için günlerce soğukta beklemektedir. 
örneğin; Manisa ilme 16 bin ton kömür tahsisi 
yapıtaş ama, Manisa ilimizin tahsM 70 bin 
tondur. Değerli arkadaşlarım, bu neden böyle 
olmaktadır, yaptığım araştırmada bunun çok 
basit bir nedene bağlandığını da maalesef gıör-
düm. 

Geçtiğimiz yıliarida uygulama şu şekilde ya
pılıyordu: Linyit isletmeleri belediyelere tah-
isis veriyor, bunun ötesinde vatandaşlarım. kö
mür ihtiyacı için de serbest satışlar yapılıyor
du. Bu sene ahnan bir kararla serbest satışlar 
kaldırılmıştır, ipltal edilmiştir. Bumun sebebi 
olarak da bu satışlarda suiistimal olduğu iddia
larının öne sürülmösidir. Değerli arkadaşla
rım, kamyonlarım; birkaç ywtz kamyonun, ha/k 
tâ v^jiz, beşyüz kamyonun sıra beklediği bir 
yerde, kamyoncular arasında yapılan suiisti
mallerin hesabını vatandaştan sormak, tek 'keli
me ile haizindir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bu 
yanlış uygulamadan vazgeçmezse, bu yanlış uy
gulamayı sürdürürse Ege'de vaıtandaşlanimm 
İstırabı büyük olacaktır. Olayı bir başka açı
dan da ele almak isterim. 

Bakanlık kömür tahsislerini belediyesi olan 
yerlere yapmaktadır. Peki arkadaşlarım, köy
lülerimiz ne kullanacaklarıdır? Onlara da geri
ye bir tek şey kahnaktaJdır': Ormanlarımızı tah-
rilbetmek. Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımı 
aldığı bu karar, bu yanlış uygulama, kö|ySKi-
lerümizi orman tahribine yönetlımekfbedir. Bu 
haksız kararın düzeltilmesini Sayın Hükfüimiefc-
ten istirlham eder, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (C. H. P. sırmalarından alkışlar) 
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5. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, 1318 sayılı Finansman Kanununun bâzı 
hükümlerinin genel nakliyata müessir olduğu ve 
bu sebeple hayat pahalılığına da tesir ettiği hu
susunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — 1318 sayılı Finansman Kanu
nunum, bâzı hükümlerinin genel nakliyata mües
sir olduğu, ve bu sebeple bayat pahalılığına da 
tesir ettiği hususumda Sayın Başer gündem dı
şa gtöriişnıek istemektedir. Buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yım Başkan, değerli milletvekilleri, 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1018 sayılı Finansman 
Kanununu ombeş ay evvel çıkarttık. Bunun 
tatflbtikatı glöstermişltir ki Taşıt Alımı Vergisinin 
yüksek olması, hayat pahalılığına ve nakliye
ciliğimize büyük çapta tesir etmiştir. 

İnsanlar iş yapmak, görmek, gezmek mak-
ısaidlyle seyahat öderler; mallar, istihsal ve is
tihlâk edilmek üzere nakledilirler; haberler, 
fikirler insanlara duyurulmak üzere nakledi
lirler. Nakliyecilik insanlıkla başlamıştır de
nilebilir. Nakliye işleri ve vasıtaların duru
mu, milletlerin medeniyet seviyelerinin ölçü
sü telâkki olunabilir. Tarihte en zenjgin ve en 
kuîwetÜ memleketler, en mükemmel yollara ve 
muntazam .vasıtalara malik olanlardır, ilim ve 
teknik, nakliyeciliğindin gelişmesine yardım et
miştir. Buna mukabil, nakil vasıitaları da ce
miyetin ekonomik, sosyal hayatı üzerinde o 
nisbette müessir olmuşlardır. Ootomobil ve 
mlotiorlu vasıtalarda sürat, emiyet, konfor ve 
vasıtaların fiyatlarının ucuzluğu, otomobil nak
liyatınım gelişmesinin âmilleri olarak zikredile
bilir. Nakliyecilik, fertler, bölgeler ve mem
leketler arasında iş bölümünün tatbikini sağ
lar. iş bölümlünün tatbiki neticesinde istihsal 
artar. Fertler, müstehlik ve müstahsil olarak 
istifade ederler. Dolayıisiyle cemiyette refah 
seviyesi yükselir. 

Nakliyecilik, ekonomik sahayı aşarak sosyal 
hayat üzerinde de tesirler icra etmektedir. Ko
lay, uculz ve emniyetle yer değiştirme imkânı, 
seyahati ihtiyaç haline getirmiştir. Kolay se
yahat, millî varlığım ku^rvetilemmesine, millî 
âdetlerin teşekkülüne ve milletlerarasındaki an
laşmalara yardımı etmiştir. 

Yukarda kısaca temas ettiğimiz nakliyecili
ğin bu önemi, 29 . 7 . 1970 de çıkaıittığımız ka-
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nunla, maalesef gerilemiştir. Türkiye gibi kal
kınma hamlesi içerisinde olan memleketlerde 
Fimamsmam, Kanununun bu frenleyici hareketi 
nakliyecilerimizi de müşkül duruma sokmuş
tur. Bunu şuradan öğrenebiliriz: 1971 noter 
muameleleri tetkik edildiği zaman, vasıta 
ahım - satımının durduğunu ve aynı zamanda 
nakliye işleriyle uğraşan komisyoncuların Martb 
ayınlda vereceği beyamnamelerde bir azalma ol
duğunu göreceğiz. Bun/dan Devletin de kay
bı olmaktadır. Çünkü Vatandaşlar ilk ahırken 
Alım Vergisi ödüyor, bilâhara âdi senetle bu 
işin kaçamak yolunu buluyorlar. Nasıl ki Hü
kümet, Emlâk Alımı Vergisindeki binide 70 i, 
binde 35 e indirten bir tasan getirmiş ise, aynı 
şekilde bu Taşıt Alını Vergisindeki nisbetlerin 
ide hiç değilse % 50 nisbetinde indirilerek, va
tandaşlara kolaylık sağlanması lâzımdır. 

Son çıkarttığısınız kamunun 1 nci madde
sinde der M; «Trafik şube veya bürolarımda 
kayıtlı olan Ve bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı mad
delerinde yazılı tarifelerde gösterilen taşıttla-
rın ivaz mu/kabili veya hsübe suretiyle intika
linde (mülkiyet muhafaza kaydiyle yapılan sa-
itışlar dâhil) bu taşıltları satımalamlar veya hi
be suretiyle edinenler ile trafik sulbe veya bü
rolarımda kayıtlı olmryan ve aynı tarifede ya
zılı taşıltlardan çeşitli yollardan istifade eden
ler Taşıit Ahım Vergisi ödemeye mecburdurlar.» 

Taşıitlar yaşlarına göre vergilendirilmiştir. 
Bunlardan taşıltlarm net ağırlığıma göre 950 
kilo ve daha aşağısı için bir yaş 5 000, iki - üç 
yaş 4 500, dört - beş yaş 4 000 lira, altı - sekiz 
yaş 3 200 lira, dokuz - onbir yaş 2 500 lira. Di
ğerlerini okumuyorum, yalnız kamyonetlerde 
bu fiyatlar daha artmaktadır. Nakil vasıtaları 
bir iki el değişltiriVerdiği zaman fiyatları art
maktadır. 

Biliyorsunuz ki, istanbulföan kalkan kam
yonlar Erzurum'a kadar bir seme çalışabilir bu 
uzun yolda; ikinci sene bumu kamyoncu elin
den çıkarlbmak mecburiyetindedir. Çünkü o, 
kı/sa sefere girer, onun yerine yenisini almak 
mecburiyetindedir. Bir iki el değiştiriverdiği 
zaman nakil vasıltalamnın fiyatları yükselir. 

Nâkil vasıtalarının fiyatlarının yükselmesi 
yan sanayie de tesir dtmişltir. Bilhassa karoser 
sanayiinde de bir durgunluk meydana getirmiş
tir. Hükümetin bu iş üzerimde de Emlâk Alım 
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Vertgiisin'de olduğu giibi durarak, % 50 gibi bir 
ıtenizilâıt yaparsa bülyülk ferahlık olur. Aynı za
manda günlden güne, bilhassa tonaj ta/tlbüki d© 
mıüisstajhsıllıarın aleyhine olmuştur; esMiden on 
ton atan kamyon simidi beş ton atıyior, dolayı-
ısiıyle on kuruşa nakledilen bir şey yirmi kuru
şa çikmışitır. Binaenaleyh bu da fiyatlara tesir 
eitmiişltir. Durulmu Hükümletin takdirine bıra
kır, saytgılar sunarım. 

6. — Vazife ile yurt dı§ına giden Tarım Ba
kam M. Orhan Dikmen'e, dönüşüne kadar; Or
man Bakanı Selâhattin înan'ın vekillik etmesinin, 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/678) 

BAŞKAN — Günldemie geçiyioruraı efendini. 
ıCumhurlbaşkanlağı tezkereleri vardır, okutuyto-
mum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışıma giden Tarım Bakanı 
Prof. Dr. M. Orhan Dikmıen'in dönüşüne ka
dar; Tanım Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. 
Dr. SelâhaJtltin tnal'ın vekillik etmelsinin, Baş-
ibaJkanMi teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cevdet Sumay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ferid M el en'in, dönüşüne kadar; 
Maliye Bakanı Sait Naci Krgin'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/679) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden. Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; Millî 
Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin'in vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim, 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur, 

8. — Siirt Milletvekili Selâhattin Ordn'd 15 
gün izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/680)) 

BAŞKAN — Başkanlığın izin tezkeresi var
dır, okutuyorum efendini, 

Genel Kurula 
Aşağıda adı yazılı Sayın Milletvekilinin hi

zasında gösterilen müddet ve sebeple vâki izin 
talebi, Başkanlık Divanının 10 . 11 . 1971 ta
rihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Siirt Milletvekili Selâhattin Oran 15 g\m ma
zeretine binaen 1 . 11 . 1971 tarihinden itibaren. 
• » * £ * - " ' • " * • " • 

BAŞKAN — Sayın Öran'm tezkerede yazılı 
tarihler içinde izinli addedilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum; kabul edenler.,. Kabul 
etmiyenlei'... Kabul edilmiştir efendim, 

Genel Kurula bir hususu arz edeceğim; yapı
lan Komisyon seçimleri sonucunda, daimî ko
misyonlarımızdan bâzılarının başkan, sözcü ve 
kâtip seçimlerini yapamadıkları öğrenilmiştir. 
Bunlardan Dış Ekonomik ilişkiler, Maliye, Plân, 
Sayıştay, Turizm ve Tanıtma komisyonlarının 
bugün saat 16,00 da mahsus salonlarında top
lanarak, başkan, sözcü ve kâtiplerini seçmelerini; 
şayet bugün de seçimlerini yapma imkânlar 
olmazsa, 17 . 11 . 1971 Çarşamba günü saat 
14,30 da malûm mahallerinde toplanarak se
çimlerini yapmaları hususu Genel Kurula du
yurulur. 

9. — Anayasa Mahkemesine üye secimi 

BAŞKAN — Gündemimizde Anayasa Mahke
mesine üye seçimi vardır; Anayasa tadil edil
miş olmasına ve buna müteferri kanun çıkınca
ya değin m'e cinimizden üye seçimi suretiyle 
gönderilmesine imkân bulunmadığı cihetle bu 
gündemdeki bu maddenin tehirini talebediyo-
ruz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın Baş
kan, bu konuyla ilgili usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birgit. 
ORHAN BÎRGİT (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, 
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20 Eylül 1971 tarihinde Yüce Meclislerce 

kabul edilen yeni Anayasa değişikliğiyle Ana 
yasamızın 145 nci maddesinde Anayasa Mah
kemesine seçilecek üyelerden Parlâmento ile il
gili olan bölümü şöyle: «Millet Meclisi 3, Cum
huriyet Senatosu 2 üye seçer. Yasama Meclis
leri bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyeleri dışından, üye tamsayılarının salt ço
ğunluğu ile vd gizli oyla yaparlar. Yasama Mec
lislerince yapılacak seçimlerde, adaylığa baş
vurma ve seçim esas ve usulleri kanunla düzen
lenir.» 

Aynı kanun değişikliğinde, Anayasaya ekle
nen geçici 20 nci maddede; «Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasında yapılan değişiklikler veya 
bu Anayasaya eklenen hükümler gereğince ka 
nunlarda yapılması zorunlu elan ve geçici 13, 
14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ncu maddelerin kapsa
mı dışında kalan diğer kanunlar ve kanun de
ğişiklikleri, bu Anayasa değişikliklerinin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
tamamlanır.» diyor. 

Anayasa değişikliği yürürlüğe 9 ncu ayda 
girdi, 11 nci ayda bulunuyoruz. Demek ki, bu 
konuda yeni bir kanun çıkması zorunlu ise, 
10 "ay kadar bir süremiz kaldı. 

Benim belirtmek istediğim husus şu: Ana
yasa Mahkemesindeki boşalan üyelik, - Parlâ
mentodan seçilmiş olan boşalmış üyelik - Ana
yasa değişikliğinden önce boşalmıştır. Aday
lıkla ilgili müracaatlar da dolayısiyle bu Ana
yasa değişikliğinden önce yapılmıştır. Millet 
Meclisi de bu konuda seçimlere başlamış ama, 
salt çoğunluk sağlıyamadığı için ikmal edeme
miştir. 

Şimdi, daha önce seçimlere katılmış olan 
Anayasa Mahkemesi üyesi adayları var. Salt 
çoğunlukla seçim yapılacağına değin 145 nci 
maddedeki özel hüküm var, ayrıca 44 sayılı Ya
sada da Parlâmentonun, Anayasa Mahkemesi
ne üyeyi nasıl seçeceğine dair, hüküm var. 

Anayasa Mahkemesinde Parlâmentoca seçi
lecek üyelerin bir ayrı yeri ve önemini Yüce 
Meclis kabul ediyor ve değerlendiriyor ise, ya 
bu tasarıyı biran önce Meclislere getirip çı
kartmak gerekiyor veya kanımca, bu konuda 
ayrı bir kanım çıkmasına ihtiyaç göstermeden 
meseleyi bir usul müzakeresine Sayın Başkan
lık arz etsin. Daha önce bu Yasa değişikliği 
yapılmadan boşalmış olan ve adayları belli 
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edilmiş olan bu seçimin yapılması gerekiyor 
kanısındayım. Meseleyi Yüce Meclisin görüşü
ne arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. Aley

hinde mi efendim?. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet efendim, 

aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesine üye seçiminin, Baş

kanlık tarafından gerekli kanun çıkmadığı 
için ertelenmesi teklif edilmektedir.. Bu ko
nuda şu şekilde düşünülebilir: Ertelenmeye ih-
tiyacolduğu kanaatini taşımıyorum. Sebebi de 
şu: Anayasa, getirdiği yenilikte «Kanunla düzen
lenir» hükmünü getirmiştir. Böyle bir kanun 
eğer mevcut olmasa idi, yahut Anayasada üye 
seçiminin adaylığı ve usulleri hakkında yeni 
hükümler, esaslar getirilmiş olsa idi, o zaman 
gerçekten Başkanlığın buyurdukları gibi, o 
kanunu beklemeye ihtiyaç hâsıl olabilirdi. 

Anayasada esasta bir değişiklik getirilme
miş; «Bir kanunla düzenlenir» hükmü vardır. 
O kanım ise mevcuttur ve 44 sayılı Kanun, ya
ni Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı
lama usulleri hakkındaki Kanundur. Onun 5 nci 
maddesinde usul esasları da bellidir. Böyle ol
duğuna göre, evvelce yapıldığı gibi, seçimin 
yapılmasına kanuni bir engel mevcut değildir? 
Bu seçimin şimdiye kadarki usuller içerisinde 
yapılması uygun olur. 

Kaldı ki, bu hâdisede, benden evvel konu
şan arkadaşımın da ifade ettiği gibi bir özel
lik de vardır. Bu boşalma ve adaylık müracaatı 
daha evvel olmuştur. Yani demek istiyorum ki; 
bu seçimin yapılmasını engelleyici bir durum 
yoktur. Eğer bir kanun olmasaydı, mevcut bu
lunmasa idi, veyahut Anayasadaki Anayasa 
Mahkemesinin kuruluşu ve Meclislerce buraya 
üye seçilişi hakkında yeni bir hüküm yetiril-
miş olsa idi, yani; «Şöyle yapılır, böyle yapı
lır adayları şöyle müracaat ederler» diye bâzı 
esaslar gösterilmiş olsa idi, o zaman, bu seçimin 
ertelenmesi gerekebilirdi. Onun için seçimin er
telenmemesi lâzım geldiği kanısındayım. 

Düşünün bugün bir üye eksiktir, bu kanunu 
biz çıkaramadık uzadı, bir sene uzadı.. Bu ara
da beş üye, altı üye şu veya bu sebeple boşal-
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mistir, istifa etmiştir; o zaman bu işin içinden 
çıkamayız. Yani, bugün vereceğimiz karan; bir 
tek üyeliktir, önemsizdir diye düşünmeyelim, 
ilerde bunun sayısının çok olabileceğini ve bi
zim kanunu çıkaramıyacağımızı düşünelim. O 
zaman Anayasa Mahkemesini işlemez hale ge
tirmiş oluru. 

Benim kanatimce seçimin bugün yapılması 
lâımgelir. Nitekim de gündeme konmuştur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın 145 nci 
maddesinde bu konu ile ilgili, «Yasama Meclis
lerince yapılacak seçimlerde adaylığa başvur
ma ve seçim esas ve usulleri kanunla düzenle
nir» hususu Genel Kurulunuzu önemle ilgilen
dirmektedir. Çünkü, seçim burada yapılacak
tı!*. 

Anayalsanın öo^gördJüğü taisan tedvin edilme
den bu şekilde bir seçime gidilmesinin Başkan
lıkça uygun görülmediği ifade edilmiştir. Usul 
bakımından Sayın Ülker ve Sayın Birgit, aley
hinde görüşmüşler ve usul meselesini ortaya 
koymuşlardır, tki aleyhte görüşme ile mesele 
aydınlığa çıkmıştır. 

Anayasanın 145 nci maddesinde tasrih edil
miş bulunan kanun çıktığında Genel Kurulu
muz seçim işlemi yapacaktır. Bunun süresi ge
çici madde 20 ile konmuş bulunmaktadır, bir yıl 
içerisinde çıkarılması hususu da Anayasada ted
vin edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesine üye seçimi hususunun 
(kanun çıkıncaya değim ertelenmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Ertelenmesini kabul buyuranlar... 
Ertelenmesini kabul etmiyenler... Ertelenmesi 
hususu kabul edilmiştir efendim. 

10. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın 
Dışişleri Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi (4/221) 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili Sayın Ya
vuz Acar'ın Dışişleri Komisyonundan istifasına 
dair tezkeresi vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Dışişleri Komisyonun

dan istifa ediyorum. Gereğine müsaadelerinizi 
arz ve rica ederim. 

Amasya 
Yavuz Acar 

15 . 11 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir efendim. 

11. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu 
ve Avni Kavurmacıoğlu'nun, Aksaray'da bir vilâ
yet kurulmasına dair kanun tekliflerinin, Kırık
kale'de bir vilâyet kurulması hakkındaki kanun 
teklifini görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yonda görüşülmesini istiyen önergeleri (2/573, 
4/222) 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Sayın Avni 
Kavurmacıoğlu ve Mevlüt Ocakcıoğlu'nun bir 
takrirleri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aksaray'da bir vilâyet kurulması hakkında

ki kanun teklifimizin, Kırıkkale'de bir vilâyet 
kurulması hakkındaki kanun teklifini görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyonda görüşülmesine 
izninizi saygı ile dileriz. 

Niğde Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu Avni Kavurmacıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacıoğlu ve Ocak
cıoğlu'nun vermiş olduğu takrirler Genel Kuru
lun bilgilerine arz edilmiştir. Takrirde bahse 
konu hususun, kurulmuş bulunan Geçici Komis
yonda müzakeresi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
ne kabul edilmiştir? Lütfen bir kere daha oy
lansın. 

BAŞKAN — Hay hay oylayayım efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Müsaade ederse

niz takrir aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik çok özür di
lerim. Bir tereddüdünüzü ifade ettiniz. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Takriri kabul edenler... 

YILMAZ ALPARSLAN (Tekirdağ) — Efen
dim, takrir anlaşılmadığı için oylamaya itiraz 
oldu. Takrir lütfen tekrar okunsun. 

VEFA TANIR (Konya) — 54 numaralı Ge
çici Komisyon vazifesini yapmış, bitirmiştir. 

BAŞKAN — Başkanlık yetkilileri, konunun 
gündemde olduğunu ve Geçici Komisyonun gö
rev süresinin bitmediğini ifade etmektedirler. 
Maahaza, oylamada bir tereddüdolduğu ifade 
edilmiştir. Takrir okunmuştur, zabıtlara geçmiş
tir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Takriri ka-
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bul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

12. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ile 
Adana Milletvekili Ali Kıza Gülliioğlu'nun, gün
demin 7 nci sırasında bulunan, pamuk üretimi
nin ihyası, teşviki ve istenilen seviyeye ulaştırıl-
ması ivin, alınması gereken tedbirleri tesbit çimek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergelerinin, 
Meclis araştırmasına çevrilmesi hakkında önerge
leri. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Güllüoğlu ile 
Sayın Hüsnü Özkan tarafından müştereken ve
rilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu tara

fından verilen ve gündemin 7 nci sırasında ka
yıtlı bulunan pamuk üretiminin teşviki ve ihyası 
ile ilgili genel görüşme önergesinin Meclis Araş
tırma önergesi olarak müzakere edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

15 .11.1971 
Hatay Adana 

Hüsnü Özkan Ali Rıza Güllüoğlu 

BAŞKAN — Tezkerede bahse konu genel gö
rüşme Meclis Araştırmasına çevrilmiştir. Genel 
Kurulun bilgilerine arz olunur. 

13. — A. P. Grup Başkanvekili Orhan Den
giz, C. H. P. Grup BaşkanveMli Necdet Uğur ve 
M. G. P. Grup Başkanvekili Vefa Tanır tarafın
dan verilen kanunların görüşülmesine fırsat ver
mek üzere bugünkü gündemde bulunan seçim
lerle, soru genel görüşme ve araştırmaların erte
lenmesine dair önergeleri. 

BAŞKAN — A. P., C. H. P. ve M. G. P. 
grup başkanvekilleri tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunların görüşülmesine fırsat vermek 

üzere bugünkü, 15 . 11 . 1971 tarihli gündemde 
bulunan seçimlerle, soru, genel görüşme ve araş
tırmaların ertelenmesini arz ve teklif ©deriz. 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili BaşkanveMli 
Orhan Dengiz Necdet Uğur 

M. G. P. Grup Başkanvekili 
Vefa Tanır 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Albayrak. 
HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Rize) — 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Yüce Meclislerin yasama görevi kadar de

netleme görevi de çok önemlidir. Anayasa de
ğişikliğinden ve öteki önemli kanunlardan ötü
rü, aylardan beri denetleme g'örevimizi yapama
mış durumdayız. Gündemde de görüleceği üze
re; yüze yakın Meclis araştırması önergesi, yi
ne yüzden fazla sözlü soru ve genel görüşme 
önergeleri vardır. Bu önergeleri veren arkadaş
larımızın bir kısım şeyleri öğrenmek veya bâzı 
şeyleri Meclisçe denetlemek gayesinde oldukla
rı ortadadır. Bu gerçek ortada iken, bir öner
ge vermek suretiyle araştırma önergelerinin, 
sözlü soru önergelerinin ve genel görüşme öner
gelerinin görüşülmesinin geriye bırakılması 
doğru olamaz. Ayrıca aylarca evvel araştırma 
komisyonlarının kurulmasına karar verdiğimiz 
konularla ilgili komisyonların seçimlerini yap
mamış durumdayız. Bunları ertelersek Meclisin 
denetleme görevi aksamış olur. Gündemde de 
acele görüşülmesi gereken önemli kanunlar yok
tur. Onun için böyle bir önerge ile Meclisin hu
zuruna gelinmesini biz D. P. Grupu olarak an-
lıyamıyoruz. 

Binaenaleyh, Meclisin bugünkü gündeminin 
uygulanması gereklidir. Gündemde mevcudolan 
araştırma önergelerinin, sözlü soru önergeleri
nin ve genel görüşme önergelerinin bugün görü
şülmesi gereklidir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu Başkanlık 
olarak arz edeyim; yeni bir döneni yılına gir
miş bulunuyoruz. Evvelki dönemlerde Genel 
Kurulumuzun ittihaz etmiş olduğu karar veç
hile, kanunların müzakeresi için muayyen gün
ler ve soru, araştırma gibi konular için de mün
hasıran Çarşamba günü, hattâ Çarşamba günü 
de iki kısma ayrılmak suretiyle, iki saati soru
lara, iki saati takibeden sürenin de araştırma
lara tahsis edildiği malumlarınızdır. Yeni bir 
döneme girdiğimiz için Başkanlık böyle bir 
gündem tertibi yapamıyor, Genel Kuruldan ka
rar ittihaz etmeksizin. Bugün de Pazartesidir ve 
geçmiş teamüller gereğince önerge münhasıran 
bugüne mütedairdir, yoksa Meclis deneıtöıminin 
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kısıtlanması maksadı tahtında verilmiş bir tak
rir bahse konu değildir. 

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU (Kon
ya) — öyleyse takriri muameleye koymayınız. 

BAŞKAN — Efendim, bu takrir 15.11.1971 
gününe, yani yalnız bugüne aittir. 

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU (Kon
ya) — Başkanlık Divanı bugüne kadar mıesıele-
yi tezekkür edip anlaşsa idi. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurula arz 
edeceğiz, gruplar anlaşacak, hangi gün neyi gö
rüşeceğiz o tesibit edilecek ve Genfel Kurula o 
hususu arz edeceğiz, karar istihsal edeceğiz ve 
bu yılki çalışmalarımız da o veriilecek karar 
çerçevesi içinde cereyan edecektir. Belki araş
tırma ve sözlü soru önergeleri için bu yıl Çar
şamba günü değil de Perşembe gününü uygun 
görürsünüz. 

Bıaşkaca görüşmek istiyen sayın üye? Yok. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum, 

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU (Kon
ya) — Sayın Başkan, salonda ekseriyet yok
tur. 

(D. P. sıralarımdan beş milletvekili ayağa 
kalktı) 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, Sayın Cinisli, 
Sayın Çaikrroğlu, Sayın Önsal, Sayın Kalaycıoğ-
lu; Genel Kurulumuzda çoğunluk bulunmadığı
nı ifade buyurdular. Başkanlıkça da bu husus 
müşahade olunmaktadır. Bu sebeple ad oku
mak suretiyle yoklama yapılmayacaktır. 

17 Kasım 1971 Çarşamba gmrn saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,22 

»&<* 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

4 NCÜ BİRLEŞİM 

15 . 11 . 1971 Pazartesi 

iSaat : 15J00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anay"asa Mahkemesine üye seçimi. 
2. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

rilmesini, verimân artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma 'Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

3. — Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
maksadiyle kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/15) 

4. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek mak
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
na üye seçimi. (10/16) 

5. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tes
bit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/18) 

6. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yüksel
tilmesi için alınması gerekli! tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/19) 

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

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

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak

çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

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

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

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

13. — Sdnop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddeyi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

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

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı-



mıııda 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) 

16. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

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

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

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

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

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

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizi rı bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yara fiı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

23. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

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

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

26. — Erzurum Milletvekili1 Gıyasettin Kara-
ca'uın ; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasımn tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclüs araştırması yapıl.maksına dair önergesi 
v'10/29) 

27. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığım alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 ııei maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap-
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inak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

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

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

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

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

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

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

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci 'maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/2.1) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

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

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

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

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

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

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Muthı'nun, Devalüasyon kararından sonra 

tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiycceğinin t esinti için Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

44. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanınasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

59. — İçel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Aleclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

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

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

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

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

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

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

66. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

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

68. — Sivas Milletvekilli Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

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

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

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

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

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

74. __ İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler o'lduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/67) 

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

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

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

78. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'
ün, Türkiye'delki İşsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin .or
tadan kaldı rılaıbilm esi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit eftımek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

79. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni tesbit etmek ve !bunların çözüm yollarının 
neler olduğu 'konusunda bilgi edinmek maksa-
diyle Anayasanın 88 inci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasma dair önergesi (8/32) 

80. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başlka-
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 

Parlâmentonun nasıl bir tutum \ e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

81. — Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik soru'nlari'nın neler olduğunu teslbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 inci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırimıası açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

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

83. —• Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, 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) 

84. — 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) 

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

86. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlaıınaik amaciyle Anayasamın 88 nci mad
desi uyarınca bir (Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

87. — Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihracat 



formaliteleri' ve etkileri ile hayat pahalılığı ve 
nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkın
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, 
(8/38) 

88. — Giresun Milletvekili Mustâfa Kemal 
Cilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek maeiylc Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştıran a sı açılmasına, dair 
önergesi. (10/77) 

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

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

91. — Kayseri Milletvekili! Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tesbit etm^k ve kesin bir yargıya varmak ama
eiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80). 

92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk basını ve mensuplarının sforuularımı tes
bit etmek ve !bu sorunlara çözüm, yolları bul
mak amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/81) 

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

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

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

96. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline yetinmek 
maksadiyle Anayasanın *88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araş/tınması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

97. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekilli iHilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içimde bulunıduğu acı dunumun neden
lerini ve alınacak terbirlerd tesbdt 'etmek ama
eiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasınla dair önergesi. 
(10/86) 

98. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, [hayvancılığı, su 
ürünllerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihitiiyacolup olmadığını 
tesbit etmek amaeiyle Anayasanın 88 aıci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

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

100. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açıma, yerleşime^ düzensiz 
otlatma ile orman yangın!arına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı 'korunmak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaeiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

101. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ııı, 
Memleketimiz dıçiın lıalk sağlığı bakımından telı-
llike teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri Iteslbit «etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 ned maddesi uyarın
ca (bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 
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B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 .9 .1971) 

X 2. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İç
timai Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı 
Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması 
ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sırrı Atalay ve 11 arkadaşının Millî Eği
tim Mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu ka
nun teklifi ve 25 numaralı Geçici Komisyon ra
poru. (1/532, 2/262) (ıS. Sayası : 431) (Da
ğıtma tarihi : 25 . 10 . 1971) 

H 
SORULAR, GENSORULAR VB GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

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

2. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'in Seferihisair ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara ağrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar JBa/kanından 
sözlü soıusu (6/32) 

5. — İzımir Milletvekili Talât Orhon'un İzı-
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye

ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Milletvekili Hamıdi Haimamcı-
<ğhrnun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'un, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

9. — İstanbul Milli etV ekili Eşref Derdmçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

11. — Konya Milletvekili Vefa Taımr'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu aitmda bulunan 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

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

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılm-az'ın, İçel-
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

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

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

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mim, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

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



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

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
mm, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
(«sorusu. (6/84) 

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

21. — Afyon Karabisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tamır'ın, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazilisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu r6/92) 

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

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

25. — Uşalk Milletvekili Âdil Turan'ıaı, İlk-
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesint, dair Millî Eğitim Bakarımdan 
sözlü sorusu. (6/96) 

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

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

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Berinçaıy'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

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

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

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

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

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

35. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Baş/bakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adama Milletvekili Tungut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

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

38. — Antalya Milletvekili Hasam Ali Giül-
can'ın, Antalya'nuı Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

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

41. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'nın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap-
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larma dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (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 serusu (6/116) 

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

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

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

47. — Gazianıtep Milletvekili Şinaısd Çol«ık-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstatnlbul Milletvekili! Eşref Derin Çay'
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sö«lü sorusu (6/121) 

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

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

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

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

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

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

55. — Erzurum Milletvekili 'Gıyasettin . Ka
ra ca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

96. — Erzurum Milletvekilli Gıyasetitkı Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

57. — Erzurum Milletvekilli Gijyasettin Ka
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kamımdan sözlü sorusu (6/132) 

58. —• Erzurum Milletvekili Gıyasdttdn Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

5'9. — Tralbizon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

60. — Tökalt Milletvekilli Reşit Önder'm, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağma dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

61. — Kays'erli Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğr\ 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

612. — Konya Milletvekilli İrfan Baran'ın, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 
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63. — Konya Milletvekilli irfan Baran'ın, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

64. — Konya Milletvekili İnfan Baran'ıu, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sor ;su 
(6/141) 

65. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

66. — Amasya Milletvekilli Vehlbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şok er istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

67. — Erzurum MillletvelkÜLi Gıyaseitıtin Ka-
raea'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

68. — Ankara 'Milletvekili 'İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

69. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

'70. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

71. — Çorum Mille)tvektili Cahit Angı'nın, 
Ankara'daki Çorum . Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayma dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

72. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

73. — Ankara Milletvekili Osman Soğükpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

74. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ıın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

75. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

76. — Istanlbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

77. — Istanibul MilleitiveJMli İbrahim Abalk'-
•n, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

78. — Manisa Milleltvekili Vefoıbi Bakırlı'-
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

79. —• Anitalya Milleltvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

80. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça-
;ışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

81. — Ankara Milletvekili! Osiman Soğukpı-
riar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163^ 

82. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ııı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

83. — Eırzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

84. — Erzurum Milletvekilli Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge-



liştirme projesine» dair Maliye ve-Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

85. — Anikara Milletvekili Osman Soğuikpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

86. — Samsun MilMveMri İlyas Kılıç'ın, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

87. - - istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Külttü- Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

88. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına ııakledl 
ien tarihî eserlere ve j^angın sebebine dair Milli 
Eğitim Bakanından sö/lü sorusu (6/170) 

89. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yan? 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde y a p ^ n nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

90. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutuım ve davranışıma daiir İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

91. — Malatya Milletvekili Mustafa * Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174.^ 

92. — İçel Milletvekili Turhan Özgüllerin, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

93. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

94. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

95. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola-
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I rak tedrisata devam edip etmiyeeeğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

96. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/18.1) 

98. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Fransa'dan ithal, edilen tabancalara dair Başba
kandan söz! ü sorusu (6/182) 

99. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Nazilli Sümerban'k Basma Fabrikasına dair 
Sanayi ve Ticaret Bakanmdan sözlü sorusu 
(6/184) 

100. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleynıa'ncılarm bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Balkanından sözlü so
rusu (0/185)-

101. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

102. — Ankara Milletvekili Kemal At ara an"-
m, «bir gazete haberine göre, 'bâzı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri '-bakanlarından sözlü sıoa-usaı (6/187) 

103. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapıkmyacağına dair 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanların
dan sözlü sorusu (6/188) 

104. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu. (6/189) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'i'm 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
-iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/190) 

106. — İstanbul Milletvekili İlhan Dare'nlM-
oğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayımlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvedi-
liş sebebine dair Millî Eğitim Bakanından söz-

I lü sorusu. (6/191) 
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107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair ,Enerji ve Tabiî Kaynaklar. 
Bakanından sözlü sorusu. (6/192) 

108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair1 Koy İdleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/193) 

109. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, son zamlardan önce demir, çimento 
ve kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutul
madıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/194) 

110. — Konya Milletvekili Özer Öle inen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemekti halinde 'mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine 'dair Başba
kandan «gözlü 'sıarıısu (6/195) 

TU. — Kütalhya Milletvekili Fuat Azmioğlu'-
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanımdan sözlü s'oruau (G/1'96) 

112. — 'Tunceli Milletvekili Dr. Kenan Aral'
ın, Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların 
durumuna dair Başbakandan ve Bayındırlık Ba
kanından sözlü so.rusu .gönderilmiş/tir. (6/197) 

113. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın. 
Tunceli ilinde yaşıyan vatandaşlarımızın ya
şama şartlarını elverişli duruma getirmek için 
me gibi tedbirler düşünül düğüne dair Basbakan-
dan sözlü sorusu (6/198) 

114. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içıinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başlbakan ve Ene r(]i ve la- I 
•biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine 'dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

116. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za-
ıman yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından «sözlü öorusu (6/201) 

117. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'ın 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted- j 

birler alınacağına dair Başibıalkan ve Enerji veı 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

118. — Adıyaman Milletvekil Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman DemireTin kar-
'deşlerine haksız kredi 'teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu ' (6/203) 

119. — Bolu Milletvekili Ahmet Çafcmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

120. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
öiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

121. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu 'açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başıbakan ve Millî Eğitini Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân 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. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kı
rıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il ku
rulması hakkında 'kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
'kurulu 54 No. luı Geçici Komisyon rapora 
(2/561) (S. Sayısı : 429) (Dağıtma tarihi : 
19 . 10 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa-

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

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve1 

9 arkadaşının, Türkiye Cay İşO.etmeleri Kuru
mu kamunu teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi; 2/36; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/332) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 
2 nci Ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1652) (Dağıtma tarihi : 19 . 10 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Ka<sı>ııı. Önadını'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kamun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
kamiisyanlanmidan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S, 'Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi • 
10 . 3 .1971) 

X 2. —Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi • 
18 . 3 . 1971) 

3. — 6785 »ayılı İmar Kanunu nida bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 

ile îstanıbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
mlan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
mıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 4. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarjndan seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 5 — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

X (i. — Nüfus 'kamumu. insansı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 7.—-Bâzı teke! ıııodde'lerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C, 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418). (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğu'kpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 4.1 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 197.1.) 
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X 9. — Manisa Milletvekili Hilmijükçıı'nıın, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 10. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 

taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 




