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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

6785 sayılı imar Kanununda bazı değişiklik
ler yapılması hakkında kanun tasarısı üzerinde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi 7 numaralı Geçici Ko
misyon raporu kabul olunarak, benimsenmeyen 
maddeler her iki Meclisin ilgili komisyonların
dan seçilecek 7 şer kişden kurulu bir Karma 
Komisyona havale olundu. 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla 
bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22.41962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun adı dle bazı maddelerinin değiştiril
mesine bazı maddelerinin kaldırılmasına ve ye
ni geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ile istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun 31 ve 53 ncü maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tekliflerinin maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

10 Mayıs 1972 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,33'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangü Enver Akova 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 
SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, Sü-

merbank teşkilâtında çalışan personelin fazla 
çalışma durumuna dair yazılı soru önergesi, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1068) 

2. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te bir gazetecinin polisler tarafın
dan dövüldüğüne dair yazılı soru önergesi, içiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1069) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun 

tasarısı (1/663) (içişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plan komisyonlarına) 

TeldAfler 
2. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 

Yılmaz'm, Jandarma eri şehit Mustafa Baş'm 
babası ve annesine vatani hizmet tertibinden 
aylılk bağlanması hakkında kanun teklifi 
(2/676) (Maliye ve Plan komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Anlkara Üyesi 
Yiğit Köker'in, şehit Jandarma eri Mustafa 
Baş'm anne ve babasına vatani hizinelt terti/bin-
den aylık bağlanmasına dair kanun taklifi 

(2/677) (Maliye ve Plan komisyonlarına) 
4. — Muğla Milletvekili izzet Oktay'ın, 

Mehmetoğlu idris Karazeybek'e vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
teklifi (2/678) (Maliye ve Plan komisyonları
na) 

Rapor 

5. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sayılı 
Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakBanıdaki 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (1/627) (S. Sayı
sı : 669) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1972) 

»-••« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanveldli Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Adil Turan (Ufak), M. Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 86 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cinasla yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ©derim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Günıdem dışı, enerji ve kömür 
ile ilgili beyanda bulunmak üzere Sayın Zeke-
riya Kürşaıd söz istemişlerdir, Sayın Kürşad? 
Yok. 

1. — Balıkesir Milletvekili Salih Zeki Altun-
baş'tn; TRT'deki teknik personelin durumuna 
ve alınacak tedbirlere dair gündem dışı demeci. 

Süratle çoğalan TRT hizmetlerinin persone
linin temini üzerinde Sayın Salih Zeki Altunbaş 
gündem dışı söz istemişlerdir, buyurun. 

SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Yatırımların gereklerine uygun şekilde ve 
zarâanmiâ^ gerçekleşmesi, malî imkânlar yanın
da yeter sayıda yetişmiş teknik personelin bu
lunmasına bağlıdır. Ayrıca, kurulan tesislerin 
gereken verimlilikle işletilmesi de yetişmiş tek
nik personelle mümkündür. Tekniğin dev adım
larla; ilerlediği, her giin yeni bir teknolojik ge
lişmeye şahidolduğumuz bir çağda, Türkiye'nin 
bu baş döndürücü gelişmenin tamamen dışında 
kalmaması için, gelişmeye paralel olarak yeter
li ve genişleyen bir teknik kadrosunun bulun
ması şarttır. 

Bu hal böyle iken, son zamanlarda bilhassa 
TRT'de Personel Kanununun uygulamaya baş
lanılmasından bu yana teknik personel kadro
sunda birçok çevrelerce belki fark edilemeyen 
tehlike çanlarının çaldığı bu zamanın geldiği ve 
teknik personel sayısında azalma olduğu müşa-
hade edilmektedir. 

TRT esasen ihtiyacının altında bir teknik 
kadro ile yürütülen hizmetlerini bu azalma de
vam ettiği takdirde yakın bir gelecekte ciddî 
bir şekilde aksaması, hattâ tamamen durması 
bir ihtimal olarak karşımızda bulunmaktadır. 
Bunun en son örneklerinden birisi; Libya Arap 
Cumhuriyetinin Türkiye'de yayınlanan bir gaze
tede, Lilbya^da çalıştırılmak üzere elektronik 
alanında en az 5 yıl tecrübeye sahip 70 mühen
dis alacağına dair ilândır. Libya'nın alacağı mü
hendisler radyo ve televizyon sahasındadır. Lib
ya Cumhuriyeti bu mühendislere 15 bin ilâ 20 
bin TL. arasında bir aylık ücret teklif ettiği 
gibi. bunun yanında çok cazip şartlar da sağ
lamaktadır. Haber aldığıma göre, TRT'deki 
elekaronik mühendislerin pek çoğu Libya'ya 
gitmek üzere tahibolmuşlardu*. 

Bugün çok mühim bir görev yapan ve yatı
rımlara girişmiş olan TRT Kurumunun teknik 
kadrosunun pek yakında birden boşalması, bü
tün yatırım işlerinin bir anda yüzüstü kalması 
çok kuvvetli bir ihtimal halindedir. Bilhassa 
elektronik sahada yetişmiş eleman sıkıntısı ev
velden bu yana varolan bir sıkıntımızdır. Bugün 
TRT'de çalışan elektronik mühendis ihtiyacın 
altındadır. 

Libya Arap Cumhuriyetinin almak istediği 
elektronik mühendis sayısı bugün TRT'de çalı
şan elektronik mühendis sayısından fazladır. 
Yüklediği yatırım hizmetlerini bugünkü kadro 
ile yürütebilmiş olması bu mühendislerin ola
ğanüstü gayretleriyle mümkün olmaktadır, 
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TRT'nin gıerek radyo, gerekse televizyon sa
hasında oldukça yüklü bir yatırım programı 
vardır. Radyo sahasında, 1 200 kilovat uzun 
dalga Ankara Radyosu, 1 200 kilovat orta dalga 
istanbul Radyosu, 000 kilovat Antalya Radyo
su ve İzmir Radyosunun güdünü 100 kilovattan 
200 kilovata, Erzurum Radyosunun gücünü 100 
kilovattan 200 kilovata çıkaracak, Erzurum 
vericisi 1972 yatınım programlarında bulunan 
önemli projelerdir. Tamamlandıkları zaman 
Türkiye'yi ileri milletler düzeyine getirmiş ola
caklardır. 

Çağımızın en tesirli, halkı eğiten ve uyaran, 
toplumlara bir bakıma yön veren araçlarından 
olan ve kendisinden çok şeyler beklediğimiz 
televizyon süratle yayılmaya başlamış ve nüfu
sumuzun % 50 sine hizmeti götürecek 13 te
levizyon verici istasyonunun yatırımlarına bu 
yıl başlanılmış olup, bu 13 verici istasyonun 
bu yıl sonunda tamamlanması için olağanüstü 
gayretler sarfedilmektedir. 

Ayrıca, programları zenginleştirecek ve te
levizyon yayın süresini artıracak prodüksiyon 
merkezleri, yani program yapım merkezleri bu
gün yalnız Ankara'da vardır ve çok sınırlı im
kânlarla çalışmaktadır, Ankara'da bir yenisi ol
mak üzere istanbul ve izmir'de de yemi prodük
siyon merkezleri 1972 ve 1973 yıllarında hizmete 
açılacaktır. Bu işlerin şimdiye kadar kendi 
mühendislerimizle yürütülmüş olması övünüle
cek bir husustur. 

Bu hizmetleri sağlayan kadronun Libya'ya 
gitmesi ihtimali halinde sonucun ne kadar va
him olacağı aşikârdır. Bu tecrübeli kadronun 
yerini doldurmak da hemen hemen mümkün de
ğildir. Bu mühendislerin yurtseverliğinden 
şüphe etmeden onları Libya'ya gitmeye zorla
yan sorunlara eğilmek gerekir. Bunu yalnız 
Libya'nın cazip tekliflerine bağlamak hatalı bir 
değerlendirme olur. Bu personelin de diğer ke
simlerde olduğu gibi bazı haklı şikâyetleri var
dır. Bu konuşmamda bunların ayrıntılarına gir
meyeceğim. 

Sayın Hükümetten acil çözüm bekliyen bu 
soruna yakın ilgisini rica ediyor, Yüce Heyeti
nize yürekten saygılarımı sunuyorum. 

2. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın; ve
kil imamlar, köy imam ve hatip kadroları Jıak-

10 . 5 . 1972 O : 1 

kında gündem dı§ı demeci ve Devlet Baaknı Do
ğan Kitaplı ile Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'-
in cevabı. 

BAŞKAN — Vekil imamlar, köy imam ve 
hatip kadroları üzerinde Sayın Enver Akova 
gündem dışı söz istemiştir, buyurun. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Yüksek huzurlarınızda Dinayet İşleri Baş
kanlığı ile ilgili iki hususu açıklamak için söz 
almış bulunuyorum. Bunlardan bir tanesi, vekil 
imamların durumlarıdır. 

Vekil imamlar, 1972 yılının bütçesi görüşü
lürken 13 bin civarında bulunan bu arkadaşla
rımızın durumları, gerek Bütçe Karma Komis
yonunda, gerekse Yüce Mecliste hayli müzakere 
edildi. Maalesef bugüne kadar bunlar hakkın
da bir çözüm yolu Hükümet tarafından getiril
medi ve getirmek niyetinde de görünmüyorlar. 

Bu münasebetle bu konuyu aydınlatmak üze
re huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

633 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (f) 
bendini yüksek müsaadelerinizle okumak isti
yorum: «Kadrolu imam - hatiplerin, imam ha
tip okulu ikinci devresini bitirmiş olmaları, bu 
nitelikte istekli çıkmadığı takdirde, imam - ha
tip okulları birinci devresini bitirenler atanabi
lirler.» 

Adı geçen kanunun 22 nci maddesinin bu 
fıkrasına göre, imam - hatip olculunun ikinci 
devresini bitirmek şart koşuluyor. Anc^k. ikin-
nci devresini bitirenlerden bir kimse istekli çık
madığı takdirde, birinci devresini bitirenler ata
nabiliyor. Bunlar da bulunmadığı takdirde müf
tülerin başkanlığı altında bir komisyon var
dır, bu komisyon ilkokul mezunu olanlardan im
tihanla vekil - imam tâyin eder. Bu husustaki 
fıkra da şudur: «Köy imam - hatiplerin din bil
gisine sahip, en az ilkokulu bitirmiş olmaları, 
din bilgisinin belgesi olarak kurslardan alınmış 
belge gösterilemediği takdirde, dinî bilginin de
recesi ve yeterliği, müftülük komisyonunda ya
pılan imtihanla tespit edilmesi lâzımdır.» diyor. 

Şimdi, imam - hatip okulları mezunları ta-
liboldukları cihetle üç bine yakın vekil - imam, 
birçok köylerimizde, hattâ kasabalarında, ka
zalarında vazife görmektedirler. Bunların du
rumları çok hazindir. 1327 sayılı Kanunun bir 
maddesine göre işgal ettikleri kadronun tam 
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maaşını almaktaidırlar fakat emeklilik durumla
rı yoktur, tedavi masrafları verilmemektedir, 
vekil imamların terfileri yoktur, durumları ga
ranti altında değildir. 

Yüce Meclisimiz, zannediyorum üç kanun 
teklifimde bulunmuştur, bu kanun tekliflerinin 
en kısa zamanda gerçekleştirilmesi gerekmek- j 
tedir. Bunların durumları ele alınmadığı takdir- j 
de, vekil imamların tavır ve vaziyetleri mah
zun bir safhaya girecek ve zaiten de girmiş bu
lunmaktadır. 

Yüksek huzurlarınızda sadece Van'dan gel
miş birkaç dilekçeyi göstermek istiyorum, bun
lar hazin bir dille kendi hikâyelerini, yaşayış 
tarzlarını ifade etmekte ve bize durumlarını bil
dirmektedirler. 

Binaenaleyh, Yüce Meclis bu hususta gere
kirse Hükümeti devamlı olarak uyaracak M, 
zaten uyanmıştı; bunların durumlarını mutlaka 
bir karara bağlamak niyetindeyiz. 

Muhtterem arkadaşlarım, yüksek huzurları
nızda değineceğim ikinci husus da şudur: 1971 
yılında 633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi ge
reğince her sene verilen 2 000 kadronun bir kıs
mı bilâhara dağıtılmış ve bu kadrolara 1971 yi- I 
lında herhangi bir tayin yapılmamıştır. Bu kad
rolar bloke vaziyettedir ve Maliye Bakanlığının 
'emrinde bulunmaktadır. Devamlı olarak vilâ
yetlerden, kazalardan bu hususta bize yazı, te
lefon ve diğer vasıttalarla ihbarlar yapılmakta
dır. Buna bir çözüm yolu bulamadık. Maalesef 
1972 yılı Bütçesi müzakerelerinde Diyanet büt
çesi görüşülürken, 1972 yılında da 2 000 kadro
nun verilmesi için Bütçe Karma Komisyonunda 
bulunan sayın üyelerin isteğine rağmen, Yüce 
Meclisteki sayın üyelerin de isteklerine rağmen 
üzüntü ile açıklamak istiyorum - Sayın Maliye 
Bakanımız da buradadırlar - Bütçe Kanununun I 
15 nci maddesinin şu kısmını okuyorum; «1972 
bütçe yılında atanmaları yapılacak olan mecbu
ri hizmetliler, intibakı yapılacak sözleşmeli per
sonel, askerlik görevinden dönecekler ile yeni 
alınacak din görevlileri için ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun amir hükümleri gereğin
ce kadro tahsisine gidilir.» Bu hususlta Hükü
mete böylece yetki veriliyor. Ancak, Diyanet İş
leri Reisliği bu hususta diyor ki, «Benim şu ka
dar milyon liraya ihtiyacım var. 1971 yılından 
bloke edilmiş kadroların ihtiyacım karşılamak | 

ve 1972 yılında 2 000 kadroya atanacak vekil 
imamların maaşlarım karşılamak için şu kadar 
milyon lira lâzımdır.» 

Maliye uzmanları bunu kaale almadan, bura
da kısıntı yapıyor ve ancak bugünkü kadrolara 
oturmuş personelin maaşını karşılayacak kadar 
bir ödenek koyuyor: «Madde 12.110 — Devlet 
memurları aylıkları : 392 000 000 Ura.» Bu mik
tar ancak bugünkü personelin maaşını karşıla
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığının 
bu tutumu karşısında maalesef Diyanet işleri 
Başkanlığı bir işlem yapamıyor ve «456 milyon 
lirayı bana verirseniz, 3 500 kadromu bloke et
tiniz, 2 000 kadroyu da 1972 yılında vereceksi
niz, ben bu 456 milyon lira ile bu kadrolara ta
yin edeceğim personelin maaşını verebilirim.» 
demesine rağmen Maliye uzmanları bu parayı 
vermiyor, Yüce Meclisi ve Bütçe Karma Komis
yonunu uyutuyor; kadro için durum açık fakat 
kadroların karşılığı olan ödenek konmamıştır. 

Binaenaleyh, yüksek huzurlarınızda bu sene 
2 000 kadronun alınamayacağını arz etmek iste
rim. Çünkü, karşılığı yoktur. Diyanet işleri' Ri
yaseti, Maliye Bakanlığına müracaatta bulunur, 
Maliye Bakanlığı der ki: «Ayırmış olduğum 
ödenekten 9 milyon liranız vardır. Bu para kar
şılığında ancak size bloke edilmiş kadrolardan 
bir kısmım veririm.» Böylece 2 000 kadro gü
rültüye gitmiş bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün bu de-
lail ortada iken, bizim Diyanet İşleri Reisliği
nin bütçesi görüşülürken ben Sayın Bakana bu 
hususlta bir soru atfettim, Sayın Bakan bu se
ne bu 2 000 kadronun verileceğini beyan etmiş
ti. Maalesef gördüm ki, işte resmî gazeteyi hu
zurlarınızda gösteriyorum, bu ödenek konma
mıştır, 2 000 kadro askıda bırakılmıştır. 

Bu vekil imamlar ile 2 000 kadro hususun
daki görüşlerimi, vaMtlerinizi fazla işgal etme
mek için kısaca arz etmiş bulunuyorum. Hükü
metin Meclisle, Hükümetin Bütçe Karma Ko
misyonu ile bu tarz bir münasebete girmesi ve 
«Ne yapalım, bizi fazla sıkıştırdılar, bu ibareye 
yer verdik ama ödeneğini vermedik. Ancak bir 
ek kanun getirirsiniz ve bu 2 000 kadronun da
ğıtımını yapabilirsiniz.» diye cevap vermeleri 
şayanı dikkattir. 
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Sayın Maliye Bakanına bu soruyu yine atfe
diyor ve bu şekilde bir daha Bütçe Karma Ko
misyonunun ve Yüce Meclisin aldatılmamasını 
önemle rica ediyor, Yüce Meclise saygılarımı su
nuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Kitaplı, 
buyuran. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını. 

Sayın Akova bir meseleyi, iki yönü ile ele al
dılar. Birincisi, halen vazifede bulunan velril 
imamların durumu: Bu husus şu anda meydana 
çıkmış birşey değildir, öteden beri üzerinde şi
kâyet edilmektedir. Onun için ban meselenin 
bu cephesini, usun vadeli olduğu için, burada 
izah etmeyeceğim. Ancak, Sayın Akova, Bütçe 
Kanunu müzakereleri sırasında 15 nci maddeye 
konan bir hükmün Hükümet tarafından va'de-
dilmiş olmasına rağmen yerine getirilmemesi için 
bütçenin diğer bir bölümünde bir tasarrufta bu
lunulduğunu ifade ettiler. Öyle zannediyorum 
M, sadece Sayın Akova değil, bu hususun Bütçe 
Komisyonunda müzakereleri yapılırken diğer 
birçok arkadaş bana bu şekilde sualler tevcih 
etmişlerdi, kendilerine şunu söylemiştim: «Büt
çe Kanununun 15 nci maddesi sarihtir. Geçel yıl 
Hükümete verilen kadro tahsisi yetkisini 15 nci 
madde ile Yüce Heyetiniz kaldırmıştır. Ancak, 
birkaç mevzuda bu salâhiyeti devam ettirmeyi 
uygun bulmuştur İri, bunlardan birisi de 2 000 
adetlik vekil imam kadrosudur.» 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetler huzuru
nuzda söz verdikleri meseleleri yapmakla mü
kelleftirler. Bu yapılacaktır; bütçede karşılığı 
yoksa aktarma ile olur. Onunla da olmazsa ek 
ödenekle olur. Bunda endişe edecek bir şey yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Geç ka
lmıyor Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Şimdiye kadar da hep Haziran ayın
dan sonra verildi Sayın Tosyalı. Biliyorsunuz 
Personel Dairesinin ve Maliyenin şu sıralardaki 
meşguliyetini. Siz de peşindesiniz hatta bunla
rın; teknik personel, yan ödemeler 104 Karar
namesi falan falan... 

Yalnız, Sayın Akova yine bir hususu karış
tırdı. Mevcut, yani 1 . 3 . 1072 tarihinde boş 
olan kadroların Maliyece vizeye tabi tutulması 
mevzuu. 

Hatırlarsınız Yüce Mecliste çok şikâyetler 
olmuştu, «Kadro yağması var.» diye. ifade de 
edilmişti, 70 - 80 bin yeni kadro ihdas edildi, di
ye. işte Hükümetiniz huzurunuza bu teklifi ge
tirirken 1 . 1 . 1972 tarihinde boş kadroları ye
niden bir muhasebeye tabi tutup fazlalar varsa 
bunları mahfuz tutmayı temin edebilmek için 
15 nci maddeye bu hükmü getirdi ve bugün Ma
liyenin, yaptığı da sadece bundan ibarettir. El-
betteki karşılığı olmayan kadroların kullanılma
sı bütçe tekniği bakımından mümkün değildir 
ama, demin arzettiğim gibi karşılığı bulmanın 
da, gerek fasıllar arasındaki aktarma bakımın
dan, gerek huzurunuza gelecek ek ödenekler 
bakımından imkânı yok değildir. Ancak, demin 
de söyledim, 3 500 kadro, 1 . 3 . 1972 tarihinde 
zaten boştu; 2 000 kadronun dışındadır ve za
ten boştu. O bakımdan... 

ENVER AKOVA (Sivas) — işte onu alamı
yoruz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Efendim, demin söylediğim gibi bun
lar elenecek, lüzumlu olanlar verilecektir. Eğer 
karşılığı yetmezse, karşılığı da bulunacaktır. 
Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Şundan da şüp
he edilmesin ki, Yüce Meclislerin kanunlaştırdığı 
bir mesele, hangi Hükümet olursa olsun, mutla
ka yerine getirilmek zorundadır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Ergin, bu
yurun. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım. Bu kadro meselesinde ve Per
sonel Kanunu meselesinde maliyenin fonksiyo
nunu bir defa daha kısaca arz etmek için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Mesele bize göre şudur ; 
Personel Kanunu ve bunun teferruatı Hükü

met tarafından tatbik edilir. Maliye Bakanlığı 
tarafından değil. Maliye Bakanlığı normal 
fonksiyonu içerisinde ödenek ile meşguldür, 
başka bir şey ile değil. Bunu da Hükümet adı
na Devlet Bakanı Sayın Kitaplı idare etmekte
dir. 

Ödenek var mı, yok mu? Bu bloke kadrolar 
bize geldiği zaman biz hiç takdir hakkımızı kul
lanmayız, sadece bakarız, ödenek var mı, yok 
mu ona bakarız, ödenek olmadığı zaman bu 
kadroları libere etmek Muhasebei Umumiye Ka-
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nununa göre bizim elimizde değildir. Binaena
leyh, biz onlara «Lütfen ödenek temin ediniz» 
demeye mecburuz, başka çaresi yok. Bizim söy
lediğimiz de bundan ibarettir. 

Sayın Kitaplı'nm söyledikbri gibi bir ak
tarma, bir ek ödenek suretiyle ödenek temin edi
lir ve ödenek temin edilir edilmez de Maliye 
Bakanlığı tarafından bunlar libere edilir. Ma
liyenin başkaca hiçbir tesiri ve fonksiyonu yok
tur. 

Arz ederim efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bir su

al sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, gündem dışı ko

nuşan sayın hatibe cevap verdiler, sual soramaz
sınız efendim. 

CENGİHAN YORULMAZ (Ankara) — öde
neği kim teklif edecektir? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ EEGİN 
(Devamla) — ödeneği Devlet teklif eder efen
dim. 

3. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın; To
kat - Rizespor Futbol krsılasmasındaki müessif 
olaylar üzerinde gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Tokat - Rizespor maçındaki 
müessif olaylar üzerinde Rize Milletvekili Sa
yın Kumbasar söz istemişlerdir, buyurunuz efen
dim. 

SAMİ KUMBASAR (Rize) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

30 Nisan 1972 Pazar günü Tokat'ta oynanan 
Tokatspor - Rize futbol maçının bitimine 14 da
kika kala Tokat Stadında husule gelen müessif 
hadiseler için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Bu maçı bizzat izledim ve bu hadiseden son
ra perişan olan futbolcularla Rize'ye kadar da 
gittim. 30 Nisan Pazar günü ilk devresi 0 - 0 
biten maçın, ikinci devresinin 34 ncü dakikasın
da Rizespor 2 - 0 galip durumda iken, bu gali
biyeti hazmedemeyen ve tel örgülerden stada 
dolan yüze yakın seyirci 11 tan* Rizespor ful-
bolcusunu laysasıya dövdüler. En az altı, yedi 
kişi bir fulbolcuyu çevirerek sahada sürükleyip, 
yere düşenin de üzerine kramponlarla basmak 
suretiyle ölesiye eziyet ettiler. 

Bu arada senelerdir sırtında millî formayı 
taşıyan, yabancı kalelerin filelerini havalandı
ran millî fulbolcumuz Şenol Bir ol'ün orada bulu

nan bir sandalyenin sapını koparan bir fulbolcu 
kafasına vurmak suretiyle 10 cm. kadar bir ya
ra açtı ve onu öldü zanneden diğer futbolcu ar
kadaşları kendi canlarını kurtarmak için kaçtı
lar. 

Bu arada emniyet kuvvetlerine göz attım; 
sahada beş tane, bilemediniz on tane polis var
dı, hiç birisinin elinde de cop yoktu. Beş, altı 
tane jandarma tüfekleri boş, süngü takmadan; 
bir şeye müdahale edemedikleri gibi sahaya sal
dıran seyircilere de karşı gelemediler. Maalesef 
emniyet kuvvetlerinin tedbir almaması dolayı-
sıyle bu müessif hadiseler meydana geldi. 

Dayak yedikten sonra soyunma odalarına 
sığınan futbolcular da taş yağmuruna tutuldu
lar. Ben Şeref Tribününde Vali Muavininin ya
nında oturuyordum, (Maalesef Vali Bey de ma
ça gelmemişti) kendisine tabura haber verme
sini, belli tedbirler almasını söyledim. Tabura 
haber verildi, belli tedbirler alındı, Bilâhara ben 
yaralanan futbolcuların yanma gittim, yarala
nanlardan Şenol Birol'u hastaneye götürdüm ve 
başına bir agraf taktırmak suretiyle tekrar fut
bolcuların arasına döndük, yola çıkmak için de 
tam iki saat bekledik. 

Yola çıkmaya da güvenemedik. Tabur ve 
Jandarma Kumandanına ricada bulunduk ve 
Jandarma Kumandanı bizi ikiyüz kişilik bir as
kerle Tokat'tan Turhal'a kadar beş GMC ile gö
türdü. 

Kordon altında gitmemize rağmen yine de 
otobüsümüzün camları kırıldı, kırılan camlar
dan düşen taşları aldık, Rizespor Kulübünde 
hatıra olarak saklanmak üzere bıraktık, halen 
bu taşlar oradalar. 

53 plaka ile maça gelen seyircilerimizin ara
balarının camları kırılmasın diye (Tokat'a en 
yakın il Sivas'tır ve plâkası da 58'dir) 53'ü 58 
yapmak suretiyle bazı arabalarımız camlarının 
kırılmasından kurtulmuş ve Tokat'tan Rize'ye 
sağ salim dönmüş olduk. 

Amasva'ya gelince ben Sayın Spor Bakanını 
aradım buldum ve kendisiyle konuştuk. Kendisi 
bana; «Bütün işlerle ilgileneceğini» söyledi. İç
işleri Bakanını aradım yerinde yoktu, Emniyet 
Genel Müdürünü de bulamadım. Dün Federas
yonun vermiş olduğu bir karar, Tokatsporu 
3 - 0 hükmen mağlûp etti ve stadını bu sezon 
sonuna kadar kapattı. 
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Bu işlerle ilgilenen Jandarma Komutanına 
ve Tabur Komutanına bu kürsüden teşekkürle
rimi sunarım. Sayın Bakanımıza da aynı şekil
de teşekkür ederim. Konuyla ilgilenen diğer ar
kadaşlara da teşekkür ederim. 

Yalnız bu gibi olaylar; bir Kayseri olayı, bir 
Kırıkkale olayı, bundan on gün önce olan bir 
Ankaragücü - Beşiktaş olayı gibi müessif hadi
seler sık, sık tekerrür ediyor. Neticeye vasıl ol
ma anları geldiği bu sıralarda, seyircide bir taş
kınlık her zaman zuhur ediyor. Hiç olmazsa em
niyet kuvvetlerinin bundan sonraki maçlarda 
tedbirlerini almak suretiyle bu gibi hadiseleri 
önlemesini rica ediyoruz. 

Bu vesile ile, bu olaylarda yardımı dokunan 
personele tekrar teşekkürlerimi arz ediyor ve 
tedbir almayan emniyet mensuplarına ve vilâye
tin ilgili makamlarına da gereken cezanın veril
mesini talebediyor, Yüce Meclise saygılarımı su
nuyorum. 

4. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanunu tasa
rısının 65 No. lu Geçici Komisyona havale edil
mesin dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cev
det Ayhan'ın önergesi ile 65 No. lu Geçici Komis
yon Başkanlığı tezkeresi (1/663; 3/829, 3/830) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Sağlık Bakanı Savın Aykan tarafından ve 

65 numaralı Geçici Komisyon Başkanı Balıkesir 
Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı tarafından ve
rilmiş önergeler vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Sa
yın Ahmet Nusret Tuna ve dört arkadaşı tara
fından verilen Sosyal Hizmetler Kurumu kanu
nu teklifi halen Balıkesir Milletvekili Sayın Dr. 
Ahmet ihsan Kırımlı başkanlığındaki geçici bir 
komisyonda görüşülmektedir. 

Aynı konuda Hükümetçe hazırlanan diğer 
bir tasarı da 8 . 5 . 1972 tarih ve 71 - 321/4617 
sayılı yazı ile Yüce Meclise sunulmuştur, Son 
defa sunulan tasarının da sözü geçen Geçici Ko
misyona havale edilmesini teklifen arz ederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakam 

Yüksek Başkanlığa 

10 . 5 . 1972 günü İçişleri Komisyonunda 
görüşülmek üzere havalesi yapılan 1/663 sayılı 
Sosyal Hizmetler Kurumu kanunu tasarısının 
Genel Kurulun 17 . 1 . 1972 tarihli 29 ncu Bir
leşiminde Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm Sosyal Hizmetler 
Kurumu kuruluş kanunu teklifi için kurulan 
65 No. lu Geçici Komisyonumuza havale edil
mesi hususunu arz ve teklif ederim. 

65 No. lu Geçici Komisyon 
Başkanı 

Dr. Ahmet ihsan Kırımlı 
Balıkesir 

BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı ve 65 nu
maralı Komisyon Başkanı tarafından verilen 
c:ıergelerc!e, Sayın Ahmet Nusret Tuna ve dört 
arkadaşı tarafından verilen teklifin kurulmuş 
bulunan 65 numaralı Komisyonda görüşülmesi 
talebolunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

5. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm; Türk 
güreş sporunun gelişmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amactyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/100) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Sami 
Arslan'm güreş sporu konusunda Meclis araş
tırması isteğine mütedair önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünya milletlerine asırlardır Türk gibi güç
lü, Türk gibi pehlivan, deyimleri ile adını tarih
lere yazdıran beynelmilel her güreşte (Aman 
Türk pehlivanlarına düşmeyeyim) diye endişe
lenen ve güreşi bizden öğrenen milletlerle 1960'-
tan bu yana yaptığımız güreş müsabakalarında, 
aldığımız sonuçlar millî hisleri rencide etmiş, 
dünün korkan pehlivanları «rakibim Türk ol
sun» diye iç çeikaneyıe başlamışlardır. 

Sporumuzun her dalında gelişme milletlera
rası temasta başarı en iyi dileğimizdir. Ama 
Türk güreşinin başarısı ve ay yıldızlı formalı 
pehlivanlarımızın altın madalyası, her Türk'ün 
gururunu ve millî heyecanını artıran en kuv
vetli amildir. 
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Son 12 yılın bilançosu gözlerimiz önüne seri
lince manzara yetkili bakanlara, federasyonlara, 
topyekûn milletimize derin derin düşündüren 
tablolarla doludur. Bu nedenle aşağıda madde
ler halindeki hususların bir Meclis araştırması 
ile tespitinde millî güreşimizin içine düştüğü 
çıkmazdan kurtulup yeniden bir doğuşla Yaşar 
Doğuların yetişmesine imkân vereceğine inanı
yorum. 

1. Güreşin asrın ve milletlerin değişen ve 
gelişen sistemlere göre yapılıp yapılmadığı, 

2. Güreşçilerimizin yetişmesi maddî ve ma
nevî refahla olacağına göre Türk güreşinin gü
zide pehlivanlarının hayatî geçimleri nasıl sağ
lanmakta, Devletin bu sahadaki hizmeti nedir? 
Federasyon ilgilileri pehlivanlar için ne düşün
mektedirler? Bir ailenin aylık geçimi için en az 
1 500 lira gerektiğine göre ayda 400 lirayı geç
meyen bir gelir sahibi güreşçinin nasıl formda 
kalabileceğinin, daimî formda kalabilmek için 
aile geçim sıkıntısı dışında nasıl maddî imkân
lar sağlanabileceğinin tespiti, 

3. Modern metot ve teknikleri kavramış 
antrenör ihtiyacımızın mevcutlarla karşılanıp 
karşılanamayacağı, yetersizce nasıl temin edile
ceğinin tespiti, 

4. Dış temasların devamında mı yoksa bir 
müddet için bu temasları kesmekte mi fayda ol
duğu? 

5. Federasyon teşkilâtında görev alan zeva
tın klâsik anlayıştan kurtulmuş, modern metot 
ve teknik bakımdan mücehhez olup olmadıkla
rının, değilse tedbirlerinin ne olacağı, 

6. Federasyonun her il ve ilçede güreşin 
gelişmesi için, idarî, hukukî ve maddî yönden 
nelere ihtiyacı bulunduğunun tespiti, 

için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması açılmasını saygıyle arz ede
rim. 

4 Mayıs 1972 
Sami Arslan 

Denizli Milletvekili 

BAŞKAN — Şimdi okutmuş olduğum bu 
önerge gündemdeki yerini alacak ve sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

6. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmaz-
can'tn; gençlik sorunlarına ışık tutacak şekilde 
bir millî gençlik politikasının tespit edilmesi 

maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/99) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Ha
san Korkmazcan'ın gençlik sorunları konusunda 
vermiş oldukları Meclis araştırması önergesini 
okutuyorum. 

Ankara, 29 Nisan 1972 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Gençlik ve gençliğin yetiştirilmesi konusu 
çağımızın bütün toplumlarında önde gelen so
runlar arasındadır. Gençliğe moral ve fizik üs
tünlükler kazandıracak bir eğitim verebilmek 
milletin geleceğe dönük ortak özlemi durumun
dadır. 

Bununla beraber milletlerin gelişme şartları
na, kültür ve siyasî rejimlerine göre karşı kar
şıya bulundukları gençlik sorunları değişik özel
likler taşımaktadır. Bugün Türkiye'de gençlik 
sorunları bunalımlı bir safhaya girmiş bulun
maktadır. Genç insanlarımız için gerçekleştiri
len yetişme ve yaşama şartlarını yeterli bulmak 
mümkün değildir. Özellikle çok yönlü prob
lemler içindeki yüksek öğrenim gençliğinin Dev
letin ciddî ilgisine ihtiyacı vardır. 

Gençlerin moral ve fizik yönlerden iyi yetiş
me, çalışma, barınma, beslenme ve sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları büyük sorunlar ola
rak beklemektedir. Devletçe gençliğimiz için 
kullanılan imkânlar yapılabileceklerin çok al
tındadır. 

Yakın geçmişte Devletin sorumluluklara ka
tılmaması yüzünden gençler çeşitli siyasî ve sos
yal etkenler karşısında güçsüz bırakılmıştır. Bu 
durum birtakım çevrelerin gençliğimizi millet 
çıkarlarına karşı kullanma iştahlarını artırmış
tır. 

Yaşadığımız günlerde gençlik arasında nis
pî bir sükûn vardır. Bu devrede gençlik sorun
larınız ciddî ve bilimsel şekilde araştırılması ve 
çözüme kavuşturulması gereklidir. 

Gençlik sorunlarının çözümünde gençlerle 
elele verilmesi ve gençlerin, üniversitenin, eği
timcilerin görüşlerinin değerlendirilmesi yerin
de olacaktır. Gençliğin artan zaman ve enerji
sinden yurt ve gençlik sorunlarının çözümlen
mesinde yararlanma yolları bulunmalıdır. 

— 499 — 
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Hükümetçe bir kısmı hazırlanmakta olan 
üniversite ve eğitim reformuna ilişkin kanun 
tasarıları ile çalışan ve okuyan gençliği ilgilen
diren diğer mevzuatta bir sistem bütünlüğü 
sağlanması zorunludur. 

Bu sahadaki bütün çabaların bilgili, inançlı, 
millî değerlere bağlı; insan haysiyeti ve kişili
ğine saygılı; serbest tartışmaya ve demokratik 
alışkanlıklara sahip; bilimsel zihniyeti, akılcı ve 
araştırıcı metotları benimsemiş gençler yetiştir
mek hedefine yöneltilmesi millî varlığımızın ko
runmasının en önemli şartıdır. 

Arz ve izah ettiğimiz hususlar, gençlik so-
runlarıyle ilgili çeşitli kanunları ve Üçüncü Beş 

1. — Türk hasını ve mensuplarının sorunları
nı tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
(10/81) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasın
da yer alan seçime geçiyoruz. 

Tasnif Komisyonu teşkili için ad çekiyorum : 
Sayın ilhan Ersoy... Burada. 
Sayın Ali Uslu... Burada. 
Sayın Hüseyin Yenipmar... Burada. 
Oylamanın nereden başlanarak yapılacağını 

tesıpit için ad çekiyorum: Yakup Çağlayan (Ço
rum) 

Oy pusulaları dağıtılsın. Kürsü önüne sepet 
konsun. 

(Çorum milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) I 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu raporu gel- j 
mistir. Okutuyorum. ] 

Yıllık Planı görüşmenin arafesinde olan Yüksek 
Meclisimizce konunun çok yönlü bir araştırma
ya tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Yüksek Meclisimizce gençlik sorunları üze
rinde Üçüncü Beş Yıllık Plana ve diğer mev
zuata ışık tutacak şekilde ve millî bir gençlik 
politikasının tespitinde yararlanılacak bilgileri 
derlemek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli Milletvekili 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 

tespit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu üyalikleri için yapılan seçime 150 
üye katılmış ve neticede ekseriyet olmadığından 
ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Kütahya Denizli 

îlhan Ersoy Ali Uslu 
Tunceli 

Hüseyin Yenipınar 

BAŞKAN — Yapılan tasnif neticesinde oy
lamaya 150 üyenin katıldığı ve dolayısiyle ek
seriyetimizin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bu sebeple Birleşimi, 11 Mayıs Perşembe 
günü saat 15,00'te toplanmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,04 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

İ86 NCİ tBÎRLEŞÎM 

10 . 5 . 1972 Çarşamba 

Saat : (15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Tüırk basını ve «ı>ensııplarınıın sorunla

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

2. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair 'önergesi (10/92) 

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

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

5. — 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 nei maddesi uyarınea bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

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

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 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) 

8. — Sinop 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 maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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 uyarmca 
bir Meclis, araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19* — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili Illhan Açıkalm'm Haş 
has 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) 

20. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
an'uı. 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) 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara -
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmın tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meoltis araştırması yapılmasına dair önergesi 
,10/29) 

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

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

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

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

2-6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum-



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

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

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

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

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

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

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

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

34. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerimi tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 

maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/3.5) 

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

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

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının 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
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

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

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'-
teki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 

temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
lyarmea bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
inergesi (10/41) 

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

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



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

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

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

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

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

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

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalınabümesini 
teinin 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) 

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

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

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

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

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

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

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

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



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

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

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

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

59. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarınım 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) 

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

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

62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 
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63. —>- 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 uyannca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

64. — 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) 

65. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik 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) 

66. — İçel Milletvekili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve iskân 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 yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

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

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

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyziog-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «3.971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, îktiaadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve saunalarla or
taklık veya iştirak şekliınde giriştikleri teşeb
büsler hakkında (bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarmca ibir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/09) 

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



lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını teslbit et
mek (maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyanınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

7.1. — Ankara Milletvekili Sıma Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşıgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, .emniyet ve asayişi ihlâl ©den 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

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

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

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

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen, yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun* 
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbiıt 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırımıası açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

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

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

79. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'mm, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 

j bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•89. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekilli Hilmi tşgüzar'm, güreş spo-
ranrazun içimde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak terbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılınasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

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

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

92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm. 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 

otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı kx>njimaik için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına | dair önergesi. (10/89) 

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

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

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

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

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

98. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
Kültür Bakanlığının yjeniden kurulması hakkın
daki görüş ve esaslarımı tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dajir önergesi (8/41) 

99. — îçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesibit etmek j maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınpa bir genel görüşme açıl
masma dair önergesi. (İ8/4İ2) 

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



sunun ge^tirilmjeöi için gerekli tedbirlerin alın
ması makaadiyle Anayasanın 88 oci maddesi 
<uyarMica 'bir Meclis araştırm/ası açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

101. — Ankara Milletvekili Suna Tu rai ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzuımızlulkları ve bu konuda Maliye 
Baikanlagının tuttum ve davranışlanniı tesbit 
iettmelk amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açı/İmasına dair 
önergesi ('8/43) 

102. — Yozgat Milletvekili Abdullah Ba§-
türk'ün, 'besin maddelerinin,' üretim, kalite ve 
fiyat sorunllannı, vatandiaşlarımızın iyi beslen
me •düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tesbit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadığı
nı incelemek malksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

10Ö. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenimıesi için gerekli tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci üıaid-
idesi uyarınca bir genel 'görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

B - İKtNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

2. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
re nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 ned maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 
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T 3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

4. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir süt fabrikasına «lak Tanım Bakamında ı 

I sözlü sorusu (6/31) 
I 5. — izmir Milletvekili Talât Orhon'iun, 
I İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge

çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

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

7. — Afyon Karaıhisar Milletvekili Hamıdi 
Hamamcıoğlu'nun, Elber ve Akşehir göllerinin 

I meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz-
I lü sorusu (6/39) 
I 8. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
I Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 

Bakanından sözlü sorusu (6/46) 
| 9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
[ laoğlu'nun, Sivas'ta bir Tiearet Borsası kurul-
I masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica-
I ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

10. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
I in, Cumhuriyet savcılarının durumuna daii' 

Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 
11. — Sinop Milletvekili HÜılmi îşgüzar'm, 

I 326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur elan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha-
I zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
I zâraete elverişli topraklara dair Maliye Bafeanm-

dam sözlü sorusu (6/64) 
13. — Konya MMetvekdli Vefa Tanır'm, Ak

şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala-
j ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

sözlü sorusu (6/65) 
14. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, içel'

in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

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



16. — içel Milletvekili Turhan Özgünerin, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
ölddrülen üniversite öğrencilerimin kactüleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

,18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabıriika-
smın kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soruşu (6/111) 

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

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

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
Ju'num, Kalecik sulama projesiain 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 Bakanm-
daş sözlü sorusu (6/116) 

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

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

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

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

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

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

50. — Sinop aŞdületvelkili fîilfmi tşgüza,r'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

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

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptarılmasına ve HüJkümeltçe yarldım ya
pılıp yapıılmıyacağına dair Millî Eğötim Baka
nından jsözılü sorusu (6/128) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekilli Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırana 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 19170) 

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

V 
İ M DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

• B •- BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

»« ^mm •« 
(Milleti Meclisi 8*6 nıcı Birleşim) 


