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Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 263 

II. — Gelen kâğıtlar 253:254 

III . — Yoklama 254:255 

IV. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 255 

1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, ilkokul yapımı ve öğretmenle
rin karşılaştıkları güçlüklere dair gündem 
dışı demeci. 2i5l5f:i257 

2. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan 
Gaydalı'nm hükümetlerin yıllık yatırım 
programları uygulaması hakkında gündem 
dışı demeci. 257 058 

3. Kars Milletvekili Turgut Artaç'm 
Kars ilinin yakacak kömür sorunu hakkın
da gündem dışı demeci. 2Ö8 :*2(59 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nm fiyat artışları ve hayat pa
halılığı hakkında gündem dışı demeci. 259 $62 

5. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Nuri Kodamanoğlu'nun Kars Millet
vekili Turgut Artaç'm Kars ilinin yaka^ 
cak kömür sorunu ile Elâzığ Milletvekili 
Hayrettin Hanağası'nın geçen birleşimde 

. Sayfa 
Elâzığ Hidro Elektrik Santralı hakkında 
yapmış olduğu gündem dışı demeçlerine 
cevabı. 202:265 

6. — İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin taşıma vasıtası işleten ve götürü 
usulde vergiye tabi olan mükellefler hak
kında çıkarılan tamime dair gündem dışı 
demeci. 265:067 

7. — Bolu Milletvekili Halil İbrahim 
öop'un orman mıntıkalarında yaşayan hal
kın yakacak ihtiyacına dair gündem dışı 
demeci. \ 267:268 

8. — Adana Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun hayat pahalılığı konusunda gün
dem dışı demeci. 268 $69 

9. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya 
Yağeı'nm, Ankara - Oamlıdere ilçesi Jan
darma Karakolunda ölümle neticelenen 
döğme olayı hakkındaki gündem dışı de
meci ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat ın ce* 
vabı. 26&:274 

10. — Ticaret Bakanı Naim Talu'nun, 
Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı 
ile Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun fiyat artışları ye hayat pahalılığı; 
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Sayfa 
İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, ta
şıma vasıtası işleten ve götürü usulde ver
giye tabi olan mükellefler hakkında çıka
rılan tamim konusundaki gündem dışı 
demeçlerine cevabı. 274:277 

11. — Kayseri Milletvekili Mehmet 
Türkmenoğlu'nun, pancar müstahsıllarmın 
durumu hakkında gündem dışı demeci. 277:279 

12. — Millî Savunma Bakanı Mehmet 
İznıen'in, Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk'ün gündem dışı demecine ce
vabı. 27:9:280 

13. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut 
Erez'e, Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danış
man'm vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/959) 280 

14. — Vazife ile yurt dışına giden Dev
let Bakanı Doğan Kitaplı'ya, Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/958) 280 

15. — Adana Milletvekili Fazıl Güleç'-
in, yasama dokunulmazlığı hakkındaki 
dosyanın .iadesine dair Başbakanlık tez
keresi (3/960) 280:281 

16. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması .hakkında
ki kanun tasarısının geri veriıümıesine dair 
Büttçe Karma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi. 281 

17. — Ondu Milletvekili Cengiz Ekinci' 
ııin, Sayıştay Komisyonundan fetifa ettiği
ne dair önergesi. (4/335) 281 

18. — Zonguldak Milletvekili Fuat Ak' 
in, Bayındırlık Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergesi (4/332) 281 

19. — Bolu Milletvekili Halil İbrahim 
Cop'un, Onman Komisyonundan istifa et
tiğine dair önergesi. (4/333) 281 

20. -— Adıyaman Milletvekili Zeki Adı
yaman'ın, Çalışma Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesi (4/334) 281i 

V - Göriif üleri işler 081 
1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka-

I Sayfa 
nuna bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa geçici bir madde efclenmıesinc 
dair kanun teklifi ile, Cuınifhuriyet Sena
tosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Ormian Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bir ek madde ile bir geçici madde ilâ
vesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayı
lı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı Onman Köylerini Kalkındırana Fonu 
teşkili ile Orman Köyleri Kaçkındı rnııa 

j Kooperatifleri kurukııası hakkında kanun 
teklifi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye seçilerek kuru
lan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) ('S. Sayısı : 584, 584 
ve 695'e 1 nci ek) 281:288 

2. —Millet Meclisi İdare Âminleri ııin, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) 
işareitli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 2/742; C. Sena
tosu 2/31) (M. Meclisi R Sayısı : 756 ve 
756'ya 1 nci ek; C. Senatosu 'S. Sayısı : 
114) 288:289 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri 
M. Sallih Yıldız ve M. Yavuz Kurt'un, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 

I cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2/734; C. SenaJtosu : 2/32) 
(M. Meclisi S.- Sayısı : 757 ve 757'ye 1 nci 

"efe; C. Senatosu S. Sayısı : 145) 089:290 

4. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karanla Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/710; 
C. .Senatosu : 1/115) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 758 ve 758'e 1 nci ek; C, Senatosu 

I S. Sayısı : 146) 290:291 
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5. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişildik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko- I 
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 2/738; C. Sena
tosu : 2/30) (M. Meclisi S. Sayısı : 760» 
ve 760'a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
143) 292 

6. — Cumhuriyetin ilânının 50 nci yıll-
dönıüimlünün kutlanması hakkında kanun I 
tasarısı ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/658) (S. Sayı- I 
sı : 761 ve 761'e 1 nci ek) 2'92:298 

VI -iSorular 've ©etaplar 299 

A) Yazılı sorular ve cevapları 299 I 

1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettim 
Karaca'nm, Erzurum ili Oltu ilçesi Yarbaşı 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası al- I 
mak için yaptığı müracaata dair • soru I 
önergesi ve Millî Savunma Bakanı Meh- I 
met İzmen'in yazılı cevabı (7/1043) 2)99 I 

2. — İçe'l Milletvekili Celâl KJargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, I 
olay esnasında yaralanan ve ölen jandar- I 
ma ve polis sayısına dair soru önergesi _ I 
ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı I 
cevabı (7/1160) 299:305 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki sağlık teşkilâtına ve personel I 
miktarına dair soru önergesi ve Sağlık ve I 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in I 
yazılı cevabı (7/1161) 305:306 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına I 
bağlı hastane nevilerine dair soru önergesi I 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir'in yazılı cevabı (7/1162) 807 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki hekimlerin miktarına dair so- I 
ru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım I 
Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı I 
(7/1163) 307:309 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk hekim ve teknik elemanlarının yurt | 
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dışına göç etmelerini önlemek için tedbir 
alınıp alınmadığına dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Sağlık ve Sosyal Yardımı 
Bakanı Kennal Demir'in yazılı cevabı 
(7/1164) 009:810 

7. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, irticai önlemek için alınacak ka
nunî, idarî ve kültürel tedbirlere dair so
ru önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in 
yazılı cevabı (7/1166) -310 #12 

•8. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
ders kitaplarına yapılan zamlara dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahat
tin Özbek'in yazılı cevabı (7/1167) 312 $13 

9. — Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz'ın, traktör fiyatlarına dair soru 
önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/1169) 3113:3:14 

10. — Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz'ın, hâkimlere tabanca taşıma 
hakkının verilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru Önergesi ve İçişle
ri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı 
(7/1170) 314:315 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargı
lı'nın, seçim sisteminin değiştirilmesi için 
çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Adalet Baka
nı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı 
(7/1171) 3il5:316 

12. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Exı-
giz'in, bugüne kadar valilik ve kaymakam-
lıklarca verilen silâlh taşıma ve bulundur
ma ruhsatlarının miktarına dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'm 
yazılı cevabı (7/1172) 316 

13. — Afyon Karahisar Milletvekilli 
Süleyman Mutlu'nun, Afyon Karahisar ili
nin bâzı ilçelerine ilk'okuh yaptırılmasına 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı 
(7/1174) 316:317 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargı-. 
lı'nın, İstanbul'da bulunan Fener Rum 
Patrikhanesine dair soru önergesi ve Baş
bakan ve kendi adına Dışişleri Bakanı Ha
lûk Bayülken'in yazılı cevabı (7/1175) 318' -,319 
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15. — Tunceli Milletvekili Hüseyin 

Yenipmar'ın, Tunceli'de meydana gelen 
bâzı olaylara dair soru önergesi ve Baş
bakan adına İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın 
yazılı cevabı (7/1177) 319:321 

16. — Maraş Milletvekili "İbrahim Öz-
türk'ün,, Maraşspor'un 3. lige alınmaması 
nedenine dair soru önergesi ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün ya
zılı cevabı (7/1178) 321 

17. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, pamuk, buğday ve fındık fi
yatlarına dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Ticaret Bakanı Namı Talû'nnn ya
zılı cevabı (7/1179) 321:323 

18. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İstanbul ili, Şile ilçesi Ağva buca
ğında yapılan çeltik ekimine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakam Ferit Kubat 
iie Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demirin yazdı cevaplan (7/1180) 323:325 

19. — İstanbul Milletvekili Kesit Ül
ker'in, İstanbul ili Bakırköy ilçesi Osma
niye Mahallesi muhtarını öldürenler 
hakkında yapılan işleme dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın ya
zılı cevabı (7/1181) 325 

20. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'in dış ülkelere ödenen birinci lig 
transfer ücreti miktarına dair soru öner
gesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan 
Karaküçük'ün yazılı cevabı (7/1182) 326:327 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tu-
ral'm, Ankara ili Keskin ilçesinde bir sa
nat okulu açılmasına dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Öz
bek'in yazılı cevabı (7/1183) 327:328 

22. — İzmir Milletvekili Kemal Ön-
der'in, İzmir Belediyesi ile Buca Bele
diyesi arasındaki ihtilâfa dair soru 
önergesi ve Başbakan adına İçişleri Ba

kanı Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/1184)328:330 
23. — Giresun Milletvekili Mustafa 

Kemal Gilesiz'in, evlilik dışı doğan ço
cukların durumuna dair soru önergesi 

Sayfa 
ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı 
cevabı (7/1185) 330:331 

24. — Ankara Milletvekili Cengiz-
han Yorulmaz'ın, Ankara il ve ilçelerin
de yağmur ve selden zarar gören çift
çilere yardım yapılıp yapılmayacağına 
dair soru önergesi ve Başbakan Ferid Me-
len'in yazılı cevabı (7/1137) 331:335 

25. — Ankara Milletvekili Cengizhaıı 
Yorulmaz'ın, yurt dışında çalışan işçile
rimizin ölülerinin yurda getirilmesi ile 
Kırıkkale'de sosyal sigortalar hastanesi 
yapılmasına dair soru önergesi ve Ça
lışma- Bakanı Ali Kıza Uzuner'in ya
zılı cevabı (7/1188) 336:337 

26. — Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz'ın, Adalet Bakanlığına bağlı 
icra memuru, başkâtip, zabıt kâtibi ve 
diğer personele yan ödeme yapılıp yapıl
mayacağına dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı 
(7/1189) 337:338 

27. — Giresun Milletvekili Mustafa 
,Kemal Gilesiz'in, Giresun - Yavıızke-
mal - Şebinkarahisar ile Giresun - Dereli 
yollarının ne zaman yapılacağına dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mu
kadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/1195)338:339 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargı
lı'mn Türkiye'deki topraksız ve az top
raklı çiftçi ailelerine dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı İlhan Öztrak ile Tarım 
Bakanı İlyas Kara öz'ün-yazılı cevapları 
(7/1199) 339:343 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargı-
lı'nııı, yabancı ülkelerde Türk savaş esir
lerinin bulunup bulunmadığına dair soru 
önergesi ve Başbakan ve kendi adına 
Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in 
yazılı cevabı (7/1201) 343:344 

30. _ İçel Milletvekili Celâl Kargı-
Iı'nm, 1969 yılından bugüne kadar İçel 
ilinde yapılan yatırımlara 'dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Da
nışman'm yazılı cevabı (7/1202) 344:346 

— 252 — 
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I. — GECEN TÜTAKAK ÖZETİ 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, yerfıstığı 
üreticisinin sorunları ve, 

Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası, 
Elâzığ'ın Hidro - elektrik Santralmdaki arıza 
nedeniyle gündem dışı demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Ba
kanı Ali Rıza Uzuner'e, dönüşüne kadar, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in 
vekillik^ etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bilgiye sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli'nin, 
Sanayi ve Teknoloji ile Adalet, 

Kars Milletvekili Turgut Artae'm, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ile İmar ve İskân, 

Kars Milletvekili Kemal Güven'in, Adalet 
ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonundan istifa ettiklerine dair önergeleri Ge
nel Kurulun bilgilerine sunuldu. 

Şili Senatosu ve Millî Kongresi başkanla
rının davetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden kurulu bir heyetin icabet etme
sine dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi müşterek Başkanlık Divanı kararı kabul 
olundu. 

Eski Eserler kanunu tasarısı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye müze
lerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi (1/85. 2/428) (S. Sayısı : 
672) nin maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü ve komisyonun talebi üzerine maddeler 
geri verildi. 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 
arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 

Salih Ay gün ile İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü mad
desinin (D)1 bendinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna üç geçici madde eklenmesine dair'ka
nun teklifleri (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sayısı : 
743) * nin görüşülmesi Genel Kurulda ilgili ko
misyon ve Bakan bulunmadığından ertelendi. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 8 ar
kadaşının, 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üni
versitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite ku
rulması hakkındaki Kanuna ek kanun teklüfi 
(2/712) (S. Sayısı : 762) kabul olundu. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antal
ya Milletvekili İhsanı Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cumhu
riyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bir ek madde ile bir geçici madde ilâ
vesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı 
kanunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 
ile Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri 
kurulması hakkında kanun teklifi (1/583, 
2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 
1 nci ek) nin tümü üzerinde bir süre görüşül
dü. 

29 Kasım 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,55'te 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Vahit Bozatlı 

Kâtip 
Manisa 

M. Orhan D aut 
Kâtip 

Tunceli 
Hüseyin Yenipınar 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri' (Millet Mec
lisi : 2/742; Cumhuriyet Senatosu 2/31) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 756 ve 756'ya 1 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma ta-
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rihleri : 2 . 11 . 1972 ve 29 . 11 . 1972) (GÜN-
PEME) 

2. — Millet, Meclisi İdare Âmirleri M Salih 
Yıldız ve M. Yavuz Kurt'un, 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi .: 2/734; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/32) (Millet Meclisi S. 
ıSayısı : 757 ve 757'ye 1 nci ek; Cumhuriyet 
iSenatosu S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 1 1 . 1972 ve 29 . 11 . 1972) (GÜNDEME) 

3. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/710; Cumhuriyet Se
natosu : 1/115) (Millet Meclisi S. Sayısı : 758 
ve 758'e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 146) (Dağıtma tarihleri : 2 . 11 . 1972 
ve 29 . 11.1972 )'(ĞÜNDEME) 

4. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi : 1/705; Cumhuriyet Senatosu : 1/114) 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 759 ve 759'a 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 147) (Da
ğıtma tarihleri : 2 . 11 . 1972 ve 29 . 11 . 1972) 
(GÜNDEME) 

5. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 
2/738; Cumhuriyet Senatosu : 2/30) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 760 ve 760'a 1 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 143) (Dağıtma ta
rihleri : 14 . 11 . 1972 ve 29 . 11 . 1972) (GÜN
DEME) 

6. — Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1972 ve 29.11.1972) 
(GÜNDEME) 

7. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nertmin Neftçi, İstanbul MiİletveMili 
Eeşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, İçtü
zük tâdil teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1972) (GÜNDEME) 

• > • - « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Biozatlı 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli) - Şadı Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 11 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

(BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin yoklamaya katılmala
rını rica edeceğim. . 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 
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iSaym üyeler, başkan ve sözcüsünü seç
memiş henüz beş komisyon mevcuttur. Bu 
komisyonların isimlerini, toplanacakları salo
nu ve toplantı saatini arz ediyorum. 

Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 

İmar ve îsfeân komisyonları 387 No. lu salon
da; Orman Komisyonu 275 No. lu salonda, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 247 No. lu salonda 
bugün saat 15,30'ta toplanmalarını ve başkan, 
sözcülerini seçmelerini rica ediyoruz. 

IV - BAŞKANLIK (DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, ilkokul yapımı ve öğretmenlerin kar-
şıla§Ukları güçlüklere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir kısım sayın üyelerin gün
dem dışı konuşma talepleri var, onları yerine 
getirmeye çalışacağız. 

Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Ars-
lantürk, ilkokul yapımı ve öğretmenlerin kar
şılaştıkları güçlükler konusunda, buyurun efen
dim. 

MEHMET ARSLANTıÜRK (Trabzon) — 
Saym Başkan, değerli milletvekilleri, yurdu
muzda ilkokul yapımı ve öğretmenlerimizin 
karşılaştıkları güçlüklere değinmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

222 sayılı Kanunun 76 neı maddesi yurt öl
çüsünde ilkokul yapımının ve hizmetlerinin ger
çekleşebilmesi için gelir kaynaklarının başlıca-
1 arını şöyle sıralamıştır : 

1. Her yıl Devlet gelirlerinin yüzde .3'ün
den az olmamak üzere Devlet Bütçesinden ya
pılacak yardımlar, 

2. Özel İdare Bütçelerine yıllık gelirlerinin 
en az yüzde 22'si oranında konulacak ödenek
ler, 

3. Her yıl Belediye bütçelerine genel gelir
lerinin en az yüzde 5'i oranında konulacak 
ödenekler, 

4. Her yıl köy bütçelerine genel gelirleri
nin en az yüzde 10'u oranında konulacak öde
nekler. 

Kanunun yükümlü tutmasına rağmen bu
güne kadar ilkokul yapımı ve hizmetleri için 
yukarıda sözünü ettiğimiz kaynaklardan yete
rince yardım yapılmadığı veya yapılamadığı 
bilinen bir gerçektir. Bu nedenle yurdumuzun 
ilköğretimle ilgili okullaşması ihtiyacı karşı
lanmaktan çok uzak kalmıştır. Köy ve şehir 
okullarımızın birçoğunda ikili ve hattâ üçlü öğ
retime gidilme zorunluluğu doğmuştur. İlköğ

retim yatırımları ve hizmetleri için her yıl 
Devlet gelirlerinin 10 yıl yüzde 3 ünü, sonra 
da yüzde 2'sini ayıramamış veya ayırmamış-
tır. Belediyeler ve köyler kanunun âmir hük
münü yeterince yerine getirememişler veya ge
tirmemişlerdir. 11 özel idarelerinin kaynakları
nın yetersizliği ise bilinmektedir. Bütün bu ne
denlerledir ki bugün birçok illerimiz millî eği
tim müdürlüklerinde ve ilkokullarda çalışan 
personel ve müstahdemin aylıklarının önemlüı 
bir kısmım genel bütçeden, yani ilfkokul yapımı 
için ayrılan ödenekle karşılayabilmektedirler. 
Bunun sonucu hemen her ilde plânın öngördü
ğü yıllık dcfrsMM'er yapılmaktadır. Devlet Plân
lama Teşlkülâtında olsun, Millî Eğitilin Bakanlı
ğında olsun plân bazırlayıcılar okullaşma için 
•illere para dağıtımında teorik davranmakta, 
bir- türlü gereekçıi olamamıalktadırlar. Kesin ra
kamlarını bildiğim için örnek olarak Trafozon 
iBmdzfii alla cağım. 

1972 yılı Genel Bütçesinden Trabzon iline il
kokul yapımı için 60 derslik karşılığı 4,5 mil
yon lira öngörülmüştür. Bu para yüzde yüz okul 
yapımına yatıriıllmış olsa bir dersdiiiğin 75 bin 
(Hıraya yapılması gerekir. Karadıenfe; 'bölgesin
de bir derslik için bu paranın azlığı bir yana 
bırakılsa bile sözü geçen 4,5 milyon liranın 
530 000 lirası personel ve büro giderlerine, 2 
miilyon 750 bin lirası Millî Eğitimi Müdürlüğü 
ile okullar memur ve müstahdemleııinin aylık
larına ve 250 000 lirası da büyük onarımlara 
ve ders araçlarına ödenmek ve ayırmak zorunda 
kalınmaktadır. Özel idare bütçesinden de 995 000 
lira yardımı yapıldığı hailde tüıllıü giderler so
nunda okul ve öğretlmen evi yapımına ayrıla
bilen ödenek tu tan gerçekte 1 milyon 355 bin 
liradır. Plânlamanın derslik başına öngördü
ğü 75 bin lira yeter var sayılsa bile bu pa.ra üle 
bu yıl Trabzon'da üstün bir gayretle en faz
la 18 derslik yapılabilir. Bu sade hesap kar-
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şısmda yıl sonumda 60 derslik yapamamaktan I 
ötürü 'il yöneticilerini 'kınlamak haksızlık ve 
insafsızdık olmayacak mıdır? Bu durulm hemen 
hemen bütün illeriimjizde her yıll için aynıdır. 

Sayın milletvekilleri, ilkokul öğretmen ih
tiyacı bur ölçüde karşılanabildiği hailde okul 
ve öğretmen evij yapıımı bir hayli geride kal
mıştır. Plânlama Teşkilâtı plânlarını istenile
ne göre değil; gerçeklere göre düzenlemeli ve 
ayarllıaımalıdiir. İlkokul ve öğretmen evi yapımı 
alanında Kalkınma Plânının Öngördüğü ama
ca ulaşabilmek için mutlaka gençefeeji bür çare 
bulunmalıdır. Bize göre iki hal çaresi düşünü
lebilir; ya genel bütçeden ilkokul yatırımı için 
ayrıflıacak ödeneklerde gerçekçi davranılarak 
illerin ilkokulları ile millî eğitim müdürlükle
rinde çalışan personel ve müstihademln aylık
ları hesaba fcatıllmalıdır veya orta öğrettim 
kurumlarında olduğu gabi, ilkokujllarla millî 
eğitim miüldürlülklerindeıki personel ve müstah
dem aylıkları geneıl bütçeden karşılanmalı
dır. Her halükârda ilkokul yapımında artan-
nüfusuımuzu da hesaba katarak gerçekçi bir I 
tlutuım ile hızlı iter tempo içline girilmesi zamta- I 
m .çoktan gelmiştlir. Bütçenin Mecise sunula
cağı şu günlerde durumu Hükümete ve Dev
let Plânlama Teşkilâtına duyurmayı bir gö
rev sayıyorum. 

iSayın Milletvekilleri, bugün öğrettim enle- I 
alimiz ne maaş, ne de kademe farklarını normali 
•olarak almaktadırlar, derece ilerlemelerini ya
pamamaktadırlar. Öte yandan Mjiilî Eğitimi Ba-
kanlığınoa yapılan kademe ilerlemeleri de ter 
ikısi'm defterdarlıkilarca ödenımemelîtedir. Hat
tâ. aynı ilin ter Ikusım ilçelerinde kademe iler
lemeleri ödendiği halde öteki ilçelerinde öden
memektedir. ; 

Ayrıca, Miillî Eğitim Bakanlığınca ter kı
sım öğretmenlerin derece ve kademeleri sap
tanıp kendilerine Ibildirildikten ve 8-9 ay gibi 
bîr sürede bu kademeden aylık alındıktan son- I 
ra kademelerinin in|dMldJiği ve bu konuda hüç-
ter günâhı olmayan öğretmenden fazla ödenek- I 
lerin toptan kesilmekte olduğu da ter vakıa
dır. 

Personel Kanununun göreve 30 Kasım 1970 
den önce -atanan illjkokul öğretmenleri ile son- I 
ra atananlarının ilk atamada isabetsiz olarak 
yarattığı bir derecelik farkın düzeltilmesi ko- I 

1 nusunda da bugüne değin 'demeçten öteye bir 
I sonuç almamaımıştıır. Öğretmenlerin bâzı yer

lerde kademelerinin verilmesine, çoğu yerler
de ise verilmemesine ilkokul1 öğretmenlerinin 
ilk atamadaki derece farklarının güderâknesine 

I ve özellikle bütün bu üzücü ve çelişkili du-
I ramlar karşısında ilgili, ve yetkili makamla

rın uzun süredir sessiz kalışlarına ter anlam 
verememekteyiz. Yetkililer ve sorumlular bizi 
hoş karşılasınlar. Öğrencilerine ve gençliğe 
adalet ve eşitlik duygusu aşılamakla görevli 
öğretmen topluluğuna karşı bu tutum ve dav-
ranaş reva görülmemelidir. Dileğimiz kronik 

I ter hal almış bulunan bu (konulara biran önce 
çözüm yolu bulunmalıdıır. 

Sayın üyeler, 1970 yılından önce ilkokul öğ
retmeni ikli kademeden yetişmekte idi: 'Ya ilk-

I öğretmen okullarından mezun olanllar veya lise 
ve dengi okul mezunu olup ta öğretmen oku
lunu faklı derslerden sınav vererek bitirenler
dir. Bu sonuncular için Millî Eğitim Bakanlı
ğınca- 1545 sayılı TeihOliğler Dergisinde yaym-

j laman İlkokul Öğretmenliği Yönetmeliğinin 5 
I ne i bölümünün 75 nci maddesi; «Okul dışından 

bitirme sınavlarına girip başaranlara ilkokul 
öğretmenliği diploması veridir. Bu diploma sa
hibi İlkokul öğretmenleri için • kanunların tanı
dığı ibüjtün haklardan yararlanır» denilmekte
dir. Millî Eğitim Bakanlığında çalışan tüm öğ-

I ^etmenlerden son yılda askere alınanlar er öğ
retmen olarak askere sevk olunımuşlardrr. Bu 
yıl ise Miillî Savunma. Bakanlığı 20 Temimiz 
1972 günlü aldığı bir prensip kararı ile son 
yoklamasını yaptırdıktan sonra fark imliihanı-
nı vererek ilköğretim en Okulu mezunu sayılıp 
Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul 
öğretmeni olarak görev almış bulunan Öğret
menlerin askerliklerini er olarak yapacakları
nı öngörme yoluna gitmiştir. Alınan prensip ka
rarının gerekçesi ilse yukarda sözünü ettiğimiz 
13115 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin 
197(1 yılındaki uygulama, sonunda kanunun k'o-

I şullarını taşımayan öğretmenlerin de bu mad
de hakkından yararlandığı yolundadır. 

Sayın üyeler, bu uygulama, 1 yıl önce ken-
dilenilyle aynı durumda olan arkadaşları er -
öğretmen olarak askerliklerini Millî Eğıitlim 
Bakanlığı kadrolarında yaparlarken, 1 yıl son-

I rakilerin askere er olarak alınmaları gülbi bir 
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sonuç doğurmaktadır. Ayraca, bugün bu öğ-
retra.'eınO'eriin'eoğu, 1 yıl önce mezun oku arka
daşlarına yapılan uygulama karşısında,, er -
öğrelbmen olma ümidiyle, çalıştıkları köyler
de çoluk - çocuklarıyle yerleşmiş duramdadi'r-
lar. Son uygulanma öğretımenOeri bu yönden de 
güç 'duruma düşürecektir. Ayrıca bu öğretmen-
lerin Çoğu, lise ve dengi okulları bitirip de 
'maddî sıkıntıları nedeniyle daha. ilerisini oku-
y aralamış köylü ve fakir aile çocuklarıdır. 

ISalyın milletvekilleri, bu uygulama sonucu 
ne olacak? Bir kısım öğretmenler 20 ay mıaaş, 
terfi ve diğer ödeneklerden yararlanarak a,s-
keıiiklerini er - öğretmen olarak yapacaklar, 
bir kısım öğretmenler ise bütün bu halklardan 
yoksun er olarak askerliklerini yapacaklardır. 
Şüphesiz her öğretmen askerlik görevini, mem
leketlin yararı neyi gerektiriyorsa o şekilde se
ve seve yapar. Ancaik, aynı diplomayı sahip 
2 eşit zümre arasında bu derece büyük ayınım 
yapılmış olmiası, 1 yıllık uygulaıma da gözönün-
de tutulursa, yasaların öngördüğü eşitlik ku
rallarına da aykırı düşecektir. Bu öğretmenler
de ayinimin acısı, maddî zorlukla, pekişecek ve 
bu ruh haleti içerisinde askerlik bizmieitl e rin-
dem ,de beklenilen verim kolay kollay almama
ya çaktır. 

Bu öğretim enlerden Danıştaya başvuranla
rın yürütimeyi durdunma kararı 'aklıklannı işit
miş bulunuyoruz. Bu haber doğru ise, Mıillî 
Eğitim ve Mdllî Savunma Bakanlıklarından di
leğimiz bu öğretımenlerin teker teker Daaııştay-
ıdan yürütme kararı almalarını beklemeden, 
tümü için yürütme kararını uygulamalarıdır. 
Her halükârda bu duruma bir slon vermeleri bi
zim en halisane dileğimizdir. 

Bu kadarla sözlerime son yeninken Sayın 
Başkana teşekkür eder, Yüce Kurulunuza say
gılar sunarım. 

2. — Bitik Milletvekili Abidiu İnan Gaıjda-
lı'mn, hükümetlerin yıllık yatırım programlan 
uygulaması hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın. Abidiin înan Gaydalı, 
hüküimetlerin yıllık yatırım programdan uy
gulaması hakkında, buyurun. 

ABlDÎN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sa
yın Başkan, değerli! arkadaşlarım; Yüce mec
lisi ende biı* halta süre ile geceli gündüzlü 'tar
tışılan ve eleştirilen Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
almanak uygulamalarını saptamak üzere Hü-

I kümet ve yetkililer bugünlerde çalışmaktadır
lar. 

Yeknazarda dengeli kalkınmamız için bü
yük önem taşıdığına inandığumız bu çalışma-
larm uygulamalardaki çelişkilerini bâzı örnek
lerle aırz etmek istiyorum. 

Plân, program görüşmeleri, plân pilâv tar
tışmaları sonucunda bâzı yörelerimiz, tabir 
caizse, bulgur pilâvından da yoksun kaldılar. 
Arz edeceğim yörelerin gedim dizinleri bulgur 
pilâvına dahi henüz yarmaımııştır. Plân, prog
ram. vâidleriyle vatandaşlarımız ümiltle bekle-
mekt eldirler. 

(Muhterem arkadaşlarım, bir gerçeği kamu 
oyuna açıklamak gereğini hissediyorum. Bte, 
Umuru Devletli masa başından yönetiyoruz. 
Devlet Plânlama. Örgütü Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânını masa başında plânladığı gibii, 
(olağanüstü durumun yine «Olağanüstü» diye
bileceğim hükümetlerilnin de maısa başı çalış
malarından öteye bir adım -atınıadıldan bir ger
çektir. Bu masa başı çalışmaların inandırıcı 
olamayacağı kanısına, 1972 yatırım program
la rınm keyfi uygulamaları bizi sürüklemiş bu
lunuyor. 

Sayın mi İM vekilleri, mutlu Cumhuriyetilmi-
zün'50 nci yılını kutlama sevinç, ve hazırlıkla
rında bulunmakta olduğumuz bugünlerde her 
konuyu nesnel olarak açıklamakta fayda var
dır. 

Hizan ilçemiz bugün dahi yoldan yoksun ve 
ulaşım olanağı olmayan bir beldedir. Cumhuri-
yetimizden önce, «Tatar» dedikleri yaya veya. 
atlı postacılarla Devlet postası taşınılmış. Bu
gün uygarlık ve koşullar fersah fersah ilerle
diği ve geliştiği hakle Hizan'a taşınmakta olan 
Deflet postası, maalesef bugün dahi, kışın in
san sırtında, sair zamanda da atlı taşıyıcılar
la yapılmaktadır. Bu yoksunluğu, 1970 yazın
da yöresinde gören ve tetkik eden Bayındırlık 

I Bakanı Sayın Turgut G-ülez, Hükümetine ge
rekli bilgileri sunmuş ve 1971 yatırım progra
mına Hizan yolu da alınmış idi. 

12 Mart 1971'den sonra ekspres işler ya
pacağını umduğumuz hükümetler maalesef bi
zi hüsrana uğrattılar. Bininci Enim Hükümeti
nin Sayın Bayındırlık Bakanı öahit Karakaş'ı 
kutlama ziyaretimde Hizan yolunun fecaatini 

> âdeta yalvararak anlatltığımda, «Hizan yolu 
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programdadır; bi'zzaıt geleceğim ve davul zur
nalı büyük bir törenle yol yapımına 'başlaya
cağız..» 'dedilerse de hiçbir uygulamayı gör
medik. 

Lİ972 yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 
görüşü]mesii sırasında sözlü soru yönelljtereik bu
nun ııecleniiııl S'ormjuştium. Bayındırlık Bakan
lığı onurunda keşik değtişikliği olduğundan ye
ni Bakan Sayın Mukadder Öztekin Beyefen
di ; «Duruma vakıf değilim, yazılı olarak kar
şılık vereceğim.» dediler. 

'Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın ver
miş oklukları karşıt yazılar halen elimdedir. 
işte sitelere gösteriyorum. (Elindeki yazıları 
(göstererek) tamamen btinbiırinıi nakzeden 3 ya
zılı karşılık. Bunlardan ikincisi ilginç bir kro
ki i'le de süslüdür. Bu kroki Hizan yolu asfalt 
olarak gösteıiilmıiştir. Uyanmalarımız üzerine, 
«Yazın dahi geçide müsait .olmadığı» itirafı 3 
neü karşıt yazıda, mevoııttıır. Sayın Bakanın 
ımektu'bıındaikli cümleyi! aynen okuyorum. 

«Kotum - Hizan - Pervari yolu, Devlet yolu 
iOİmıasuna rağmen standardı düşük, yazın geçi
şe elverişli olmadığı gilbi kışın da kar mücade
lesi yapılacak durumda değildir.,» 

Masa başımda plânlanan programların böy
lece yöresinde tatbik edıilmeıdiği bir vakıadır. 

Sözlerimi, uygulanmayan 1972 yatınım prog
ramından birkaç örnek vermekle bitireceğim. 

1 - 14 neü YSE Bölge Müdürlüğünce yapıl
ması programlanan Hizan - Nazar grup 'köy yo
llunda 20 metre (açıklığında blir köprü; 

2. YSE 14 neü Bölge Müdürlüğünce ya-
pılmaısı lâzımgelen Nazar köy grup yolu; 10 ki
lometre ; 

,3. YSE Müdürlüğünce Sııimaıçek köy grup 
yolu üzerinde Kapısuyu köprüsü; 

4. Tatvan Dönertaş köprüsü; 

5. Henüz altyapıları dahi bitirilmemiş; 
fakat taımamllanmış gibi görünen Hizan - Sır-
m aç ok grup köy yolunun programlanan 5 kilo
metrelik üst yapısı; 

6. Bayındırlık Bakanlığınca programda 
olup da yapılmayan Hizan - Aksar il yolu; 

'Böylece plân ve programların uygulandığı 
kanısı zihinli erlimizde yer etmektedir. 

Beni dinlemek lüt funda bul umduğunuz için 
saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

3. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, 
Kars İlinin yakacak kömür sorunu hakkında gün
dem dm demeci. 

BAŞK1A.IN — Sayın Turgut Arftaç, Kars ili-
nlin yakacak, kömür sorunu hakkında buyu-
ranuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
•sayın milletvekilleri; geçen yıl olduğu gibi, 
bu yıl da Ekim ayı içerisinde bu kürsüden yap
tığımı bir konuşmayla, Türkiye'de en sert ikli
me mâruz seçim mıntıkam Kars ilindeki yaka
cak sorununun kış bastırmadan hail edilmesini 
ilgili bakanlıklardan istemiştim. 

O konuşmamı takibeden Sayın Orman Ba
kanı, önümüzdeki celsede cevap verimle tale
binde bulunımuş, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı ise, salonda bulunmadığı cihetle bu hu-
ısusita beyanda bulunmamışlardı. Her iki baka
nın da cevap vermeyişlerini görevlerine olan 
bağlılıklarının bir ifadesi olarak kabul ediyo
rum. Kars halkı, hususiyle kömür mevzuunda 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının muhtelif 
beyanlarında vermiş bulundukları sözü yerine 
getiremediğinden ve görevinin icabı olarak ya-
pılma'sı gerekeni de yapmadığından şikâyetçi
dirler. 

Bakan, bir çok beyanlarında; Anadolunun ve 
Doğu Anadolunun, linyit ve kok kömürü sevk-
edilmek suretiyle, yakacak sorununu hallede
ceklerini âlâyı vâla ile umumî efkâra açıklamış 
idiler. Her işte çok kabiliyetli olan Bakanın, 

, biraz da halka ye halkın ihtiyacına eğilmesi ge
rekeceği kanısındayım. 

Bir bakanın beyanı teminattır; Bakan bu 
'beyanı ile seçim mıntıkam olan Kars halkına 
borçludur. Nasıll ki, siyasette siyasiler aldıkla
rını iade etmekle mükelleftirler - ki, bunun hay
siyetli misalini eski Erzincan Milletvekillerin
den Millî şair rahmetli Behçet Kemal Çağlar 
ıgöstermiştir - ticarette de borçlu borcunu ticarî 
ahlâka uygun olarak ödemeyi birinci görev bil
melidir. Aksi halde taahhüde sadakatsizlik do
ğar M, bu kimse kanunlar önünde hesap ver
mek durumuna düşer. 

Şimdi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı ve Bakan Kars halkına nasıl borçludur? 

Bu sene 10 bin ton linyit, 9 bin ton kok kö
mürü Kars'a tahsis edilmiştir. Şimdiye kadar 

258 -



M. Meclisi B : İİ 29 . İİ . İ972 O : İ 

halk 7 bin ton linyit ve 7 bin ton kok kömürlü
mün bedeli olan parayı ilgili yere yatırmıştır. 
Buna mukabil şimdiye kadar, kok komününden 
3 bin ton ve linyit kömüründen de 2 500 ton 
ancak Kars'a gönderilebilmiştir. Yani, 14 bin 
ton borçlu olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bmıidan 5 500 tonunu göndermiş, halen 
9 500 ton parası yatırılmış ve 4 500 ton da tah
sisten parası yatırı] maımuş olarak borçlu durum
dadır. 

Bir hükümet ve onun bakanı taahhüdüne 
bu kadar sadakatsizlik gösterirse, vatandaşın 
itimadını kazanması mümkün olmaz. Hüküme
tin vatandaşla Devlet arasındaki bu münasebe
te gölge düşiünmeye hakkı yoktur. 

Bu sebeple, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Kars halkının ihtiyacı olan ve şimdiye ka
dar tamamı sevkedilmes'i lâzım gelen tahsis kö
mürlerini hemen sevkettirımıelidıir. Bu yapılmaz
sa çetin ikliım şartları içerisinde olan halkın 
sıhhatinin korunması gayri'kabil olabileceği 
gibi, bir çok hastalıkların da zuhuruna meydan 
verilebilecektir. 

Bu halde, Sayın Bakan için siyasî ve huku
kî mesuliyet doğar. Bakanın bu mesuliyeti müd
rik olarak hemen görevini yerine getirmesini is
temekteyim. Hükümet olmanın gereği de bu
dur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'nm, fiyat artıdan ve hayat pahalılığı hakkın
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savcı, fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusunda, buyu
run. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hemen hemen bütün yurttaşlarımızı ilgilen
diren ve günümüzün de alktüöl bir konusu olan 
fiyat artışları, fiyaıt istikrarı, hayat pahalılığı 
sebepleri ve tedbirleri üzerinde görüş ve kana-
atlarımıı arz etmek ve yetkili makamların dü
şüncelerini öğrenmek maksadıyle gün/dem dışı 
bir konuşma yapmak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet yetkilileri 
de fiyatların artışları ve hayat pahalılığını bir 
nebze kabuıl etmektedirler, meselâ, Sayın Tica
ret Bakanı fiyat artışlarının % 12 olacağını be

yan ediyor; bununla beraber dış ticaretimizin 
çok iyi ıdurumda olduğunu, işçi dövizlerinin 700 
milyon doları bulacağını bundan bir müddet 
önce beyan etmiş bulunuyor. 'Son ekonomik ve
riler üzerine yine Sayın Bakanın vermiş olduğu 
ıdomeçten de anlıyoruz ki, ithalât ve ihracatta
ki artış temposu devam ediyor. îç ticarette mal 
darlığı yok. Yalnız fiyat artışları, bütün çaba
lara rağmen, tahmini!erin biraz üstünde gidi
yor. Para arzının da arzu edilenin üzerinde ol
duğu söyleniyor. 

Yine Sayın Bakanın verdiği bilgiye göre, 
Ekim ayında, geçici rakamlara göre, 82 milyon 
dolarlık ihracat yapılmış ve toplam ihracatımız 
666 milyon dolara varmıştır. Geçen yılın ilk 10 
ayında ise 453 milyon dolarlık ihracat yapıla
bildiğinden, artış % 47'ye varmıştır. 

Yine geçen Ekim ayında 83 milyon dolarlık 
ithalât yapılmış ve Ekim sonu itibariyle itha
lâtımız 1 270 OOÖ 000 dolara çıkmıştır. Geçen 
yılın Ekim sonu ithalâtı toplaımı da 980 milyon 
doların üstünde. 

Yine edindiğimiz bilgilere göre, meselâ İs
tanbul'da geçen Mayıs ayı içerisinde geçinme 
endeksi 1971 yılı Mayıs ayma göre % 14,57 ora
nında, aynı dönemlerde toptan eşya fiyatların
daki artışlar fee bir yıl önceye nazaran % 19 
oranında olmuştur. 

Gıda maddeleri, giyim ve ev eşyası, inşaat 
malzemesi ve müteferrik ihtiyaç maddelerini 
teker teker burada sayarak vaktinizi almak 
istemiyorum. Yalnız şunu beyan edeyiım ki, 
bilhassa birkaç gıda maddesi üzerinde, meselâ 
ette ve bunun yanı başında ayakkabılarda % 
30 veya % 50 civarında bir artış olmuştur; ama 
şeker fiyatlarında veyahut ta ekmekte herhan
gi bir fiyat yüksekliği olmamıştır. 

Şunu belirteyim ki, bu durumda elbette ki, 
Hülkümıet büyük bir çaba sarfederek vatandaşa 
hizmet götürmenin gayreti ve arzusu içerisin
dedir. Zaten Hükümetin hikmeti; vatandaşı 
huzura, sağlığa, refaha kavuşturacak imkânları 
ortaya koymaktır. Bu konuda hassas olmak 
gerekir. Yüce Meclis te elbette ki kendine dü
şeni yapacaktır. 

Ticaret Bakanıyle Sayın Sanayi ve Teknoloji 
Bakanının geçenki beyanlarından; fiyat artışıla-
rınm önüne geçmek için müfettişlerinin harekete 
geçtiğini, sınaî mamul fiyatlarının incelendiği-
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ni, fiyatları haksız olarak arttırılan veya dar
lık yaratılan, üzerinde spekülâsyon yaratılmak 
istenilen .malların, kolaylıkla yurdumuza ithali 
için hazırlanan ithalât rejiminde gerekli ted
birlerin getirildiğini memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu iki değerli Bakanın beyanla
rı yle anlaşılıyor ki, hayat pahalılığının önüne 
geçmek, fiyat artışlarını mümkün olduğu ka
dar durdurmak ve bir fiyat istikrarım sağla
nmak gayreti içindedirler. 

Muhterem arkadaşlar, bizim gibi henüz ik-
tisaden kalkınmamış ülkelerde en büyük talih
sizlik fiyat istikrarını korumakta güçlük çekil
mesidir. Bu hal kalkı umanın olumlu yönünü 
azaltmakta ve gelir dağılımımı etkilemektedir. 
Bu yıl geçen yıldan farklı bir gelişme var. 

Türkiye'de çok sıhhatli fiyat endekslerinin 
düzenlendiğini de maalesef iddia edecek du
rumda değiliz. Kabul etmek lâzımdır ki, önce 
Devlet harcamalarının artması, buna karşılık 
gelirlerinin aynı hızda olmaması enflâsyonist 
baskının kuvvetlenmesine yol açabilir. 

Diğer taraftan yatırımlara hız vermek, çalı
şan memur ve işçinin nominal gelirlerini yük
seltmek, üreticinin ürün'ünlü değerlendirmek 
gayreti ve arzusu imfutaka ön plânda ele alın
malıdır. Zannediyorum ,bu yüzden Merkez Ban-
ıkası musluklarının açılarak tedavüldeki bank
not miktarının 20 milyarı aşması mümkündür. 
Devlet harcaımıaJları böyle bir omiisyonla karşı
landığı 'takdirde önümüzdeki ayda fiyatların 
daha da artması düşünülebilir; bunun da önü
ne geçmek gerekir. 

Bütün bunlara rağmen fiyat artışlarını fren
lemek üzere ciddî tedbirlerin alınmasını, ekono
mist ve maliyecilerin çoğunlukta bulunduğu de
ğerli hükümıetin üyelerinden beklemek hakkı
mızdır ve bu konuda da ümiıt beslemekteyiz. 

Şunu hemen belirtelim ki, fiyaıt artışları arz 
ve talep kaidesinin icabı olarak meydana gel
mektedir. Yani pahalılığın nedenleri iktisadî ve 
imalidir. Üzerinde çok durulmasına rağmen bu
gün meselâ, et davasını heniüz halletmiş durum
dayız, diyemeyiz üretimin nüfus artışına para
lel bir doğrultuda olmadığı da muhakkaktır. 
Ücret artışlarını objektif ölçüler içerisinde de
ğerlendirmek zarureti vardır. Ekonomik kaide
ye göre, takviye edilen satın al ma gücü, yani ta
lep nispetinde arz olunan mal ve hizmet mik

tarları artmadıkça fiyatların yükselmesinin ön
leneceği kanaatınıda değilim. 

Kanaatımca hayat pahalılığını önleyici ted
birleri iki grupta toplamak ımıüımkündür : 

Birincisi; üretimin artırılması meselesi. Ya
ni halkın ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hiz
metin artımı. Bu da yerli ve ithalâta dayanan 
lüretimden, mamul madde ithalâtından sağlana
bilir. Meselâ tarımda birilm başına prodüktivi
teyi artırmak, bu çarelerden biri olabilir. 

İkincisi; üretilen malların dağıtımını, yani 
tevziini pahalıhştıran sebeplerin ortadan kal
dırılmasıdır. Yani tüketiciye intikalini pahalı-
laştıran sebepler... Bunun için de kanaatimce 
üretici tam mânası yle. teşkilâtlanma! ıdır, ticarî 
fonksiyonları yerine getirilmelidir, hattâ diğer 
yönden tüketici de teşkilât!anmalıdır. Aksi 
halde ekonomik kaideleri, yani iktisat kanun
larını hukukun ve idarî mevzuatın içerisinde 
bunu bağlayıcı müeyyidelerle fiyat artışlarının, 
hayat pahalılığının, kâr hadlerinin Devlet veya 
hükümet otoriteleri tarafından tespiti ve zecrî 
tedbirlerin alınması melseleyi kolay halledecek 
değildir. Bununla beraber idarî yönden devam
lı bir kontrol sisteminin kurulması, iktisadî 
yönden üreticinin güçlenmesi, kooperatif ha-
linde teşkilâtlanması, tüketicinin de aynı şekil
de teşkilâtlı bir duruma. getirilmtesi yoıllan 
aranmalıdır. Devlet ve özel sektörle karma te
şekküller kurarak piyasalarda tanzim satışları
na gidilmesi gibi çareler akla gelebilir. Bu ko
nuda BDüMimetin yaptığı ve alacağı tedbirlerle 
Yüce Meclisin tenvir edileceği, zalmıan zaman 
sayın yetkililerin beyanından bilgi edinmiş ola
cağımız muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar, siyasal ve ekonomik 
istikrar ile halk Devletten refah bekliyor. Bunu 
Meclis olarak, Hükümet olarak önplânda ele 
almamız ve buna göre gayret ve mesai sarf et
memiz zarurîdir. Türkiye'de hızlı ve ihracata 
dönük ve döviz tasarrufuna yönelmiş bir sana
yileşme çabasına şiddetli e ihtiyaç bulunduğu 
ve Plânda da buna ön verildiği hususu artık 
tartışma konusu olmaktan çıkmıştır, diyebili
riz. 

Kalkınmanın temel şartı, kanaatımca siya
sal istikrardır. Sosyal ve siyasal karışıklık ve 
huzursuzlukların belirsizlik ve güvensizlik ya
rattığı toplumlarda ekonomik faaliyet ve çaba
lar da yeşertmeyebilir ve ekonomik gücün iki 
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temel faktörünü ele alarak ancak geleceğin gü
ven altına alınması ve verimilendirilmesi gere
kir. Hayat pahalılığı çemberini kıracak tek 
şey, kanaatimce yine bol üretim olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken 
özetle şu hususlara da temas etmek isterimi. 
Geçmiş yıllarda alınmış tedbirlerin ve girişil
miş yatırım hamlelerinin neticesi olarak «ımıem-
lekette ekono'mik bir sıkıritı vardır» veya «yok
tur» diyenler mevcut olabilir. Bugün mTemleke-
!tin bir döviz meselesi yoktur kanaatindeyim; 
fakat fiyat istikrarı bir türlü sağlanamamıştır. 
Bunun başka adı -da, ifade ettiğimiz gibi, paha
lılıktır. Fiyatların artmasının; hızla artım/asının 
önleneniennesi, çiftçi ve köylümün sattığını ucuz, 
aldığını pahalı hale getirmiştir. Çiftçi ve köylü
nün hakikî gelirlerini de böylece azaltmıştır, 
diyebiliriz; dar gelirli zümrelerin hayat şart
larını buradan zorlaştırmış olduğunu söyleye
biliriz; yatırımlardaki durgunluk işsizliği ar
tırmış olabilir diyebiliriz. İstikrarsızlığın yarat
tığı güvensizlik ortamının da ekono'mik duru
mla verdiği birtakım zararlar mevcut olduğunu 
kabul etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, istikrarsızlık hiçbir 
zaman fayda sağlayarak aşılnlaımıştır. Bunun 
önüne millet, Devlet ve Meclisçe gerekli tedbir
leri almak suretiyle geçmek ve ona göre gerek
li çalışmayı yapmak zorundayız. 

1973 yılında, şayet fiyat istikrarı sağlana
mazsa, benim kanaatime göre, 1974 ve 1975 yıl
larında me'm'leket önemli sıkıntılarla karşı kar
şıya kalabilir. 

Gecikmiş yatırımıılarm veya yapılamayan 
yatırımların sebebolacağı noksan üretim, paha
lılığı ve işsizliği daha da çok artırabiir, teşvik 
edebilir. 1973 yılını bu bakımdan çok önemli 
bir yıl olarak kabul ederiz, etmek zorunda
yız. 

Ekonomisi henüz zayıf olan memleketlerde 
bütçe, ekonomi üzerinde önemli tesirler yap
maktadır. 1973 yılı Bütçesinin görüşüldüğü şu 
sıralarda istikrar getirecek şekilde hazırlanma
sını da teimienni ediyoruz. Bu, bir hayatî ihti
yaçtır. 1972 bütçe uygulamasının da neticesini 
titizlikle takifbetmek gerekmektedir. Üzerinde 
durmak istediğimi hususu bilhassa bütçenin gö
rüşüldüğü, tanzim ve tertibedildiği şu sıralarda 
bu konuya gerekli önemin verilmesidir. Hükü

metin buna gereken değeri vereceğinden emi
niz. Ancak, zaman zaman Yüce Meclisi ve ka
muoyunu bu konularda aydınlatmakta fayda 
mütalâa etmekteyim. 

Bu vesile ile sözlerimi bitirir Yüce Heyeti
nizi saygıyle selâmlarımı. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI MEHMET 
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Arslantürk'ün konuştoası münasebetiyle bir 
açıklama yapmamla müsaade edermisiniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Peki. 
Saym Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 

sizinki bu konuda imiydi1? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Daha 
evvel konuşan arkadaşlarımıza cevap vermek 
istiyorum. 

M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, biz de konuşalım; bize de cevap vere
cekler. 

BAŞKAN — Sayın Bakanlardan acaba şu
nu rica edebilir miyimı? Israr ederseniz şimdi 
söz verebilirim. Ancak şu var; elimde henüz 
söz verimem gereken daha 4 sayın üye bulunu
yor. Zannediyorum aynı konulara değinecek 
üyeler olabilir. O takdirde tekrar söz alma zo-
runluğunu duymayabilirsiniz. 

M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bizimi de akaryakıt konusunda gündem 
dışı bir konuşmıiamız olacak. 

MUSTAFA ORHAN D AUT (Manisa) — 
Sayın Başkan, gündem dışı konuşmalar fazlaca 
uzadı. Lütfederseniz biraz daha kısa olursa ka
nun tasarılarını görüşebiliriz. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar, Yüce Parlâ
mentonun sayın üyelerinin ihtiyaçlarını, her 
arkadaşın titizliği gibi, biz de dikkatle izliyo
ruz. Gündem dışı konuşmaları zorunlu ve söz 
vermeyi zarurî bulduğumuz konulara hasretme
ye çalışıyoruz. Bu konuda arkadaşlarım emin 
olsun, gerekli mukavemet gösteriliyor. Elbette 
ki Parlâmentonun zamanı çok değerlidir. Onu, 
hiçbir sayın üye israf etmek istemez; biz de 
Başkanlık olarak gereken mukavemeti gösteri
yoruz. Müsamahanızı rica edeceğim. 

ISaym Bakan, şimdi mi beyanda bulunmak 
istiyorsunuz ? 

— 261 — 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Saat 
15,3Ü'da Petrol Reformu kanun tasarısını görü
şen komisyon beni bekliyor. İzin verirseniz ce
vap arz edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim buyurun. 

5. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nu
ri Kodamanoğlu'nun, Kars Milletvekili Turgut 
Art atfın Kars ilinin yakacak kömür sorunu ile 
Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'nın, ge
çen birleşimde Elâzığ Hidro Elektrik Santrali 
hakkında yapmış olduğu gündem dışı demeçleri
ne cevabı. 

Hiç şüphesiz böyle olağanüstü, zorlayıcı bir 
istihsal yılından sonra tesislerin gözden geçiril
mesi ve makinelerin revizyonunun yapılması ge
rekir. Bu, belli bir süre istihsalin durdurulma
sını ieabettiren bir faktör olmasına rağmen, bu 
yıl. yakıt sıkıntısı çekilmemesi için Hükümet bu 
tedbirleri bir kısmından sarfınazar ederek, bir 
kısmını da olağanüstü tedbirler alarak istihsjıl-
de tesirsiz kalmış ve geçen yıla nazaran Türkiye 
ölçüsünde linyit bakımından çok daha fazla bir 
istihsal seviyesine ulaşılmıştır. Bunu Türk 
maden işçisinin, mühendisinin ve sair görevlile
rin gösterdiği fekakârlığa borçluyuz ve kendi
lerine buradan şükranlarımı iletmek istij^orum. 

Aziz arkadaşlarım, bir örnekle ifade etmek 
icabederse, Eylül ayında Ankara'ya gecen yıl ki 
talebin tamamı teslim edildiği halde yine de 
borçlu kalınmıştır. Çünkü, vatandaşlarımız ge
çen yılın etkisi ile ihtiyacın ötesinde sayılamaz; 
fakat alıştığının ötesinde talepte bulunarak kö
mür ihtiyacını belli bir seviyede artırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, gecen yıla nazaran bu 
yıl daha fazla kömür istihsal edildiği halde, ni
çin kömürle ilgili problemler tamamıyle bir 
hamlede halledilememiştir'? Bu konuyu da bir
likte gözden geçirmekte fayda mülâhaza ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa fazla istihsal 
yapmak kâfi gelmemektedir. Bu istihsali nak
letmek problemi vardır. Özellikle Kars için bu 
problem önemli dar boğazlardan birisini teşkil 
etmektedir. Tasavvur buyurunuz, Kars ilimi
ze bin kilometreye yakın bir mesafeden kömür 
taşınacaktır. Hiç şüphesiz bu taşıma hem ma
liyete tesir etmekte, hem de zaman almaktadır. 

Ayrıca, Erzurum - Kars arasındaki demiryo
lunun vasfı büyük vagonların çalıştırılmasına 
imkân vermediği için ayrı bir darlık getirmek
tedir. Bu problemi Doğu - Anadolu'daki özel 
sektör linyitleri ile karşılamak düşünülmüş ise 
de, vatandaşlarımız haklı olarak bu tesislerden 
daha fazla kömür almayı tercih etmemişlerdir. 
Bunun da iki sebebi vardır : 

Doğu - Anadolu'da kömür işleten özel sektör 
tesisleri malî kapasitelerinin darlığı dolayısıyle 
istihsal ettikleri kömürü temizleyip ve daha ka
liteli bir hale getirip istifadeye arz edememek-
.tedir. Bu, onun malî ve teknolojik takatsizli
ğinin neticesidir. Bu <mahsülü de o bölgedeki 

2 — 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Bakanlığımla il
gili birkaç konuda Yüce Meclise kısaca malû
mat arz etmek istiyorum. 

Önce büyük bir memnuniyetle arz etmek 
istiyorum ki; Ereğli kömürleri ve Garp linyit
leri işletmelerinde çalışan binlerce işçimizle il
gili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu bir 
sonuca bağlanmış bulunmaktadır. En zahmet
li iş kolunda fedakârlıkla çalışan aziz işçilerimi
zin gayret ve alıııterlerinin Devletimizin im
kânları içerisinde azamî karşılığını bulması için 
Hükümetiniz elinden geleni fazlası ile yapmış
tır.- Bu sözleşmelerle aziz işçilerimize verilen 
ücret zamları ve tanınan sosyal haklar, geçmiş
te tanınmış olanların hepsinden çok daha ileri
dir. Bu neticeyi iftiharla ve memnuniyetle kay
detmek istiyorum. 

Türk işçisinin Hükümetimizin bu gayretini, 
kendi emeğine ve almterine karsı beslediği de
rin sevgi ve saygının güzel bir örneği olarak 
değerlendireceğinden eminim. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi de müsaade eder
seniz bir arkadaşımın Kars ilimizin yakacak ih
tiyacı ile ilgili konuşması üzerine Türkiye'nin 
yakıt meselesi hakkında birtakım bilgiler ver
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi geçen 
yıl kış son derece şiddetli geçmiştir. Dolayı
sıyle geçen yıla kadar alışılagelmiş istihsal va
tandaşlarımız için kâfi gelmemiş, bütün tesisler 
ve makineler normalin çok üstünde çalıştırıla
rak geçen yıl yine de sıkıntılar içerisinde va
tandaşlarımıza yakıt teminine çalışılmış oldu
ğunu hatırlayacaksınız, 

— 26 



M. Meclisi B : 11 

vatandaş tercih etmiyorsa bu da onun hakkıdır. 
Çünkü, daha iyi yakıt kullanmak haklı bir is
tektir. 

O halde, yapılacak işlerden birisi, bu sadece 
o bölgeye inhisar etmez, Türkiye'nin pek çok 
bölgesinde teknolojik yetersizlik, malî imkân
sızlık ve sair sebeplerden ötürü gereği gibi işle-
tîlemeyen linyit yataklarınnı Devlet eliyle bi
ran evvel işletmeye açılmasıdır. Tahmin buyu
racağınız gibi, bu istikamette Hükümetin Mec
lise gönderdiği reform tasarısı henüz Yüce 
Meclislerden çıkıp Hükümete yetki verilmiş de
ğildir. Dolayısıyle, biran evvel, bu vesileden is
tifade ederek, bu tasarının kanunlaşması dile
diğimi arz etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarm, bir diğer mesele, bu güç
lüklerin başlıca kaynaklarından, vatandaşları
mızın çok daha erken aylardan itibaren kömür 
siparişinde bulunmaları işidir. Bu noktada da 
gecen yıllara nazaran daha başarılı bir uygula
ma yapıldığını söyleyebilirim. Biz bu yıl Ma
yıs ayından itibaren kömür tevziine başlamışız-
dır, yaz aylarında kömür almak isteyen vatan
daşlara tenzilât yapmışızdır ve bir an evvel al
malarını istemişizdir. Fakat, tahmin buyuraca
ğınız gibi, malî imkânları dar olan birtakım aile
lerin kış gelmeden çok önce kış yakıtı için ge
rekli tahsisleri bulabilmesi kolay olmamaktadır. 
Bu da onun çaresizliğidir. 

Dolayısıyle, kış aylarına yakın bir yığılma 
•** olabilmektedir. Bu yığılmalar 12 aya taksim 

edilmiş kömür istihsalini, belli aylarda birden 
artırmak imkânı olmadığı için, bir tevzi darlığı 
getirmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bu meselelerde başlıca 
güçlüklerin diğer bir kaynağı da, bâzı bölgele
rimizde, bâzı aileler için bir yakıt yerine öteki 
yakıtı ikâme etmek imkânının olmayışıdır. Özel
likle Kars'ta çok soğuk olması dolayısıyle du
mansız yakıta ihtiyaç vardır. Onun için kok 
kömürü önde gelen bir ihtiyaçtır. Meselâ bu 
yıl Kars ilimizin biraz daha rahat bir kış geçir
mesini temin maksadıyle linyit kontenjanı 2 500 
ton artırılabil mistir; fakat Kars için ve özellikle 
büyük şehirlerin gecekondu semtleri için lâzım 
olan ve gerçek fayda getirecek yakıt, dumansız 
yakıttır, yani genellikle kok veya koklattırılmış 
başka kömürlerdir. 

Şimdi bu noktada... 

29 . 1 1 . 1972 O : İ 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, sizden bir 
ricam olacak. Mümkünse, zamanınımız çok de
ğerli, yalnız müşahhas bir örnek getirildi, bu 
örneği bir sayın üye dile getirdi. Bir ilin ya
kıt problemini nasıl plânladınız, yeni imkânlar 
yaratacaksanız bunun ifadesi sınırları içinde ka
lırsanız bize büyük imkân vermiş olursunuz. 

Ayrıca, münakale imkânsızlığı, sair imkân
sızlıklar; takdir edersiniz bunlar tamamen Hü
kümetinizin sorumluluk anlayışı içinde, Hükü
met adına da ayrıca beyanda bulunduğunuza 
göre, kendi alacağınız tedbirler meyanındadır. 
Yani bir başkasına aidolması gereken konuların 
da muhatabı olduğunuzu takdir edersiniz. Ben 
rica edeyim, bu zamanı bize verin lütfen. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, ikazınıza teşekkür ederim. Yal
nız şu ciheti sizin de takdir edeceğinizden emi
nim. 

Genellikle bakanla doğrudan doğruya temas 
ederek geniş ölçüde bilgi almak mümkün olan 
bir konuda, benden çok daha uzun bir süre 
gündem dışı konuşma hakkı verir iseniz, bu hiz
metten sorumlu kamu görevlisinin buna gereği 
gibi cevap verme hakkını da tanımış olursunuz. 
Eğer bu hakkı kısar iseniz, biz sorumluluğumu
zun hesabını gereği gibi veremeyiz. 

Onun içindir ki, hatırlarsınız İçtüzüklerde 
Hükümete öncelikle ve genellikle de süresiz söz 
hakkı tanınmıştır. Bu yersiz bir iltimas için 
değil, görevlinin kamuoyuna karşı yüklendiği 
sorumluluğu gereği gibi anlatabilmesi içindir. 
Onun için müsamahanızı rica ederim, mâruzâtı
mın zarurî unsurlarını ifade etmeme imkân ve
riniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, takdir edersiniz 
ki... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Bir başka daha... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Müsaade ediniz Sayın Başkan, fikrimi tamamla
yayım. 

Bir başka ciheti daha arz etmek... (Başkan 
tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı.) 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, sözü
nüzü kestim, beyanım var. Ondan sonra devam 
edersiniz. 

Sayın Bakan, gündem dışı konuşmalar gerek 
sayın milletvekilleri tarafından yapılsın, gerek 
Hükümet tarafından yapılsın hiçbir suretle süre 
ile kısıtlı değildir. Ancak bu Parlamentonun 
bir teamülü var, sayın üyeleri genel olarak 5 
dakika ile sınırlıyoruz. Bu sınırı bazen arka
daşlarımız tecavüz ediyorlar. Ancak sıra mev
zuunda size tercih hakkını istimal ettim. Daha 
sırada bekliyen arkadaşlar olduğu halde size 
sözü bu tercih sebebiyle verdim. Zaman bakı
mından, sadece bizim ki sizden bir ricadır, onun 
dışında bir talebimiz yoktur, zaman tahsis ede
ceğimizi ifade ettim. Ancak mümkünse az za
manımızın ayrılması konusunu rica ettim, onun 
ötesinde başka bir ricamız yoktur. 

Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-

NL NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, müsamahayı siz yaptınız. Ben Sayın Ba
kanımdan akaryakıtla ilgili soru soracaktım. 

BAŞKAN — Olmaz sayın Özeke, olmaz söz
lü soru. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, şu ana kadarki maruzatım bir 
Hükümet atfına gerekli izahatı, bir sayın mil
letvekili arkadaşıma cevabı, biraz sonra da bir 
başka milletvekili arkadaşıma cevabı tazammun 
edecektir ve sanıyorum üç ihtiyaca birden ce
vap vermek üzere söz aldığıma nazaran bunda 
bir uzama mevzuubahis değil, mahaza gene de 
kısaltmaya çalışayım. 

BAŞKAN — Mutabıkız efendim, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Bilindiği gibi dumansız yakıt başta Türkiye'de 
alışılagelen kokla mümkündür. Kok ise, sana
yiin vazgeçilmez maddesi olduğu için Türkiye'
de kok kullanma demir üstihsalinin fazlalığı yü
zünden her gün biraz daha azalmaktadır. Bunu 
telâfi etmek için linyitlerimizi koklaştırmak lâ
zım. Bu maksatla Hükümet yapılan araştırma
ları neticelendirmiştir, bunların fabrikasyon 
haline intikali için gerekli teşebbüslere geçmiş

tir. Yalnız hafızalarınızı tazelemek için bir şey 
arz edeyim. Geçen yıl yine Enerji Bakanlığı du
mansız yakıt istihsali için ihtiyacı olan bir tah
sisat için Bütçe Komisyonumuza başvurmuş ve 
Komisyonumuz tarafından bu tahsisat reddedil
miştir. Bu talihsizlik olmuştur. 

Sayın arkadaşıma bir diğer noktayı arz et
meliyim. Kömür ve yakıt gibi büyük sosyal ve 
ekonomik meseleler sabahtan akşama, birden bı
çak gibi kesilip atılabilecek tedbirlerle halledile
mezler, bunu takdir buyurursunuz. 

4 aylık bir bakandan Kars - Erzurum demir
yolunda büyük vagon işleyemeyişinden doğma 
nakil sıkıntısını çözmesi beklenemez. Bununla 
beraber şunu ifade etmeliyim; değerli Kars Va
lisi ilgili arkadaşlarımızla çok kısa sürede bu 
meseleyi görüşmüş ve soğuktan daha çok müte
essir olan bu illerimiz için öncelikle kömür şev
ki hususunda mutabakata varmışızdır ve eli
mizden gelen yapılacaktır. 

Arkadaşımızın diğer beyanlarını ve üslûbu
nu, muhalefet etme iştiyakının baskısına yor
duğum için, halen aranızdan birisi olarak anla
yabilirini ve anlayışla karşılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, mâruzâtımın ikinci 
bölümü, gecen gün konuşan Elâzığ Milletvekili 
Sayın Hanağası'mn konuşmasına cevap teşkil 
edecektir. 

Bilindiği gibi arkadaşımız, Hazar Santrallinde 
vukua gelen arızaların ihmal olduğunu, sorum
lularının genellikle takip görmediğini ve dola-
yısiyle bu arızaların sık sık tekerrür ettiğini be
yan etmiştir. 

Vaktinizi çok az almak mecburiyeti dol ayı-
siyle izahatımı ananoktalara teksif edeceğim. 

Hazar santralı, kurulduğunda 12,8 megavat 
takatinde çalışmak için inşa edilmiştir. Bilâ-
hara Keban santralinin gecikmesi dolayısıyle o 
bölgedeki' ihtiyaç son derece artmış ve bu san
tral 20 megavata çıkarılmış, altında da bir 10 
megavatlık yeni santral inşa edilmiştir. 

O halde normal olarak bugünkünün yarısı 
kadar bir istihsal için öngörülmüş olan tesisle
rin, iki kat bir istihsal idin kullanılmak mecbu
riyeti hâsıl olmuştur. Bu ne getirmiştir? Bu, 
mevcut tesislerden saniyede 4,5 metreküp su ge
çirmek lâzımken, 9 metreküp su geçirmeyi ge
rektirmiştir. Bu ise, gölün seviyesinde - şimdi 
meselâ - bugüne kadar on metrelik bir düşme 
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doğurmuştur. Gölün seviyesinde on metrelik 
düşme olunca, gölden su alan kanallar sürekli 
aşağıya indirilerek bu istihsal yürütülmek isten
mektedir. 

Şimdi tahmin buyuracağınız gibi, göl sevi
yesi düşünce, fazla su çekince, buranın tesisle
rinin zaman içerisinde birtakım arızalara sebe
biyet vermesi teknolojik zarurettir, bundan ka-
çımlamaz. 

Gerçi ben de arkadaşım gibi, acaba bir ih
mal veya sabotaj var mıdır, diye düşünerek ge
çenlerde, şimdi isimlerini okuyacağım dört de
ğerli uzmandan müteşekkil bir tahkikat komis
yonunu mahalline gönderdim : İnşaat Yüksek 
Mühendisi Dr. Fuat Şentürk, Doç. Dr. Mühen
dis Şahap Aksoy, İnşaat Mühendisi Bekir Kara-
caoğlu, Uzman Yüksek Mühendis Ergim De
mir öz. 

Bu heyet konuyu inceleyerek bana bir rapor 
verdiler. Bu raporda : 

1. Tesislerin teemmül edilenin çok üstünde 
kullanılması dolay*;ıylc, 

2. Zaman zaman bakını yapmak için tesis
lerin durdurulması lâzım; durdurulduğu anda 
da o bölgede büyük enerji ve ekonomik sıkıntı 
doğacağından bu durdurmaları uzun süreler 
yapamadığımız için kısmî birtakım arızalara 
raslanmıştır ve sebepleri, neticesi bundan iba
rettir, dediler. 

Binaenaleyh, arkadaşım müsterih olsunlar. 
Burada bir kasıt veya ihmal yoktur; olsaydı el
bette bu memurlar hakkında hiç tereddüt et
meksizin gereğini yapacaktım. Bana bu açıkla
ma fırsatını verdikleri için kendilerine teşek
kürlerimi, sizlere de dinlemek lütfunda bulun
duğunuz için şükranlarımı arz ederim. 

6. — İstanbul Milletvekii Kâzım Özeke'nin, 
taşıma vasıtası isleten ve götürü usulde vergiye 
tabi ol-an mükellef er hakkında çıkarılan tamime 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın özeke, taşıma vasıtası 
işleten ve götürü usulde mükellefiyetleri devam 
eden ödevliler için söz istemişsiniz, buyurun. 

KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Pazar günü, ayın 26'smda, İstanbul'da yapı
lan Otomobilciler Esnaf Derneğinin Kongre
sinde, İstanbul otomobilci esnafının tespit etmüş 
olduğum dertlerini Yüce Meclise getirmiş bulu

nuyorum. Bunların içerisinde en mühimini olan, 
Maliye Bakanlığının İstanbul Valiliğine gön
derdiği bir genelge teşkil etmektedir. Bunu en 
sonraya bırakıyorum. Orada konuşulanları, sa
yın ilgili bakanların da burada bulunmaların
dan istifade ederek, dile getireceğim. 

Dün akşam televizyonu seyretmişsinizdir; 
İstanbul'un Sayın Belediye Başkam, İstanbul 
şoföründen, otomobilcisinden uzun uzun dert 
yanmış, onların yöneticilerinden yalancı v. s. 
gibi ithamkâr sözlerle bahsetmişlerdir. Bu be
lediye başkanı, ancak böyle gösterişli yerlere 
gider, kendini gösterir ama, vatandaşın ıstırap
larını yansıtan toplantılara ve dertlerin dile ge
tirildiği yerlere gelmez. Düşünün, Pazar günü 
iki bin üyenin katıldığı bir kongre yapılıyor, İs
tanbul'un ne valisi, ne belediye başkam, ne tra
fik müdürü geliyor. Hattâ Saym İçişleri Bakam 
buradayken söylüyorum, rica etmeme rağmen 
emniyet müdür ve müdür muavinlerinden, gö
revli polis dahi gönderil miyor. İki bin üyenin 
katıldığı ve her birinin hangi tipte, hangi ruhta 
olduğu bilinmeyen bu ortamda Türk şoför ve 
otomobilcileri en olgun davranışı yöneticilerine 
karşı göstermişler, çiçekler içerisinde, göz yaş
ları içerisinde dertlerini dile getirmişlerdir. Lüt
fen ilgili bakanlar, bu gibi teşekküllerin kon
grelerine önem versinler ve bu dertleri hallet
meye çalışsınlar. Yoksa, çıkarılacak kanunlarla, 
tamimlerle, vergi usulleriyle vatandaşlardan iş 
beklemek, onları hizaya getirmek çok zordur 
arkadaşlar. 

Belediye Başkanımız, İstanbul'da hiç bir hiz
met yapamamaktadır. Enerji Bakanımız da git
memiş olup da dinleseydiler memnun olurdum; 
İstanbul'da yaşayan vatandaşın sözde elektriği 
vardır; fabrikalar akşama kadar mütemadiyen 
arıza yapar, dolayısıyle sular kesilir; yollan ya
pacak parası yoktur, 29 milyon lira maaş verir 
memurlarına, 12 milyon geliri vardır. Böyle bir 
belediye başkam İstanbul milletvekillerinin yar-
dımlarıyle Hükümetten bundan evvel 15 milyon 
lira yardım almıştı, şimdi bilmiyorum ne vazi
yettedir. Bunları bilmiyormuş gibi, sanki biz de 
bilmiyormuşuz gibi, vatandaşın nazarında pu-
van toplamak için âmme işi gören bir sınıf mes
lek mensubunu suçlamakta kendisini haklı çı
karacak... Buna, bu Parlâmentonun üyeleri ola-
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rak müsaade etmeyeceğinizi tahmin ediyorum 
arkadaşlarım. 

İstanbul şoförünüm dertleri büyüktür. Sayın 
içilişleri Bakanımız da dinlesinler; orada tespit 
ettiklerimizâ yansıtıyorum. Askerî Merkez Ku
mandanlığının trafik askerleri yollarda görev
lidir; vasıta kullanan şıoförlere, askerlikten gel
me bir tesirle ağır muamele yapmaktadırlar. 
Bumun yanı sıra toplum polisi de vazifelidir; 
bunlar kongrede konuşulduğu içim telkrarlıyio-
rum, bunlardan da şikâyet vardır, Trafik pio-
İMerinin de daha ehliyetli ve dailıa bilinçli kim
selerden seçilmesini kendilerinden rica edece
ğim. Nıot alsınlar ve lütfen tetkik etsinler. 

Başbakanın da belirttikleri gibi, bugünkü 
hayat pahalılığı içensinide ve istikbalde de çıok 
artacak dediklerine göre, Maliyle Bakanının bir 
ferahlık getirtmesi lâzım. Ben şoförlerle alaikalı 
iolduğu için bu konuya fazla değiniyorum, di
ğer meslek mensuplarına şimdilik değinmiyo
rum. Ama, bugün Ticaret ve Sanayi bakanlık
ları kendilerine düşen görevleri yerine getinme-
onektedirler. Bir vatandaşımızın bir otobüs al
ması 800 - 850 000 lira arasındadır. Satışa gel
diği vakit ise ancafk 500 000 liraya elden çıka
rabilir ki bunu diğer milletvekili arkadaşlarım 
da bilirler. Asıl mücadelemin bunlarla yapılma
sı lâzımdır.. Hayatı ucuzlatmak bunlarla müm-
kıündür, kontrolle mümkündür. Sadece şoför
lere ceza yazmakla, onlara vergi tarhetmıekile 
olmaz. 

Şimdi arkadaşılarım, eısals olan .genelgeye ge
liyorum f 

Bu hususu lütfen bütün Milletvekili arka
daşlar dinlesinler otomobilci esnafı, şıoförler 
bunları nasıl olsa sizlere de soracaklardır, eeva-
'bını vermek mecburiyetindeyiz. Bana çok hü-
eümı ettiler, ben cevap veremedim. Bu genelgeyi 
temin eden bir otomıobilci arkadaşım bana ver
di, müsaadenizle şurada okuyacağımı. 

5 Mayıs 1972 de îstanlbul Valiliğine gelen 
ibu genelgede : 

«Konu : Taşıima vasıtaları işleten ve götü
rü usulde mükellefiyetleri devam eden ödevler 
için toplanacak bilgiler hakkında. 

Bakanlığa intikal eden hadiselerden ve ya
pılan ihbarlardan motorlu nakil vasıtası işleten 
ve yılda 1'5 bin liradan fazla taşıma ücreti alan 
(mükelleflerin halen götürü usullde mükellefiyet-
derinin devam eıttoe&te olduğu anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere, 1193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun götürü usule tabi olmanın özel şart- . 
larını tayin eden 48 inci maddesinin 10 numa
ralı bendinde, taşıma vasıtaları için bir takvim 
yıilı içinde alınan taşııma ücretinin tutarı 15 bin 
lira olarak tayin ve tespit edilmiştir». 

Biliyorsunuz, 15 bin liralık bir hâsılat isti-* 
yen bu kanun 1961 senesinde yürürlüğe girmiş
tir. Bir esnaf, otomobilci, kamyoncu mdnlüfbüscü 
taksici 15 bin lira hâsılata kadar esnaf olarak 
muamele görüyor. Bu kanun çıktığı zaman do
lar 282 kuruştu, bugün 16 liradır. Bunu nasıl 
.halledeceklerimi ilgili bakanlıklardan yazı ile 
de soruyoruz, 

Altında gayet ferahlatıcı söz ihtiva ediyor 
ama, gerçek ortadadır, herkes hayatından şikâ
yetçidir. ' 

«İktisadî hayatın bu derece in-kişiaf göster
diğim.» diyor. İktisadî hayat o kadar inkişaf 
göstermiş ki, artık şoför, otomobilci çok rahat 
ve refah içinde yaşıyor. Onun için büyük vergi 
verebilir seviyeye gelmiştir. • 

«Bir devrede işletilen kamyon, otobüs v. s. 
taşıtların bir yıl zarfında 15 bin lira gibi cüzî 
bir hâsılatı sağlayamıayiac akları düşünülemeye
ceğinden halen götürü usulde mükellefiyetleri 
deVai'-n etmekte olan valsıta sahiplerinin temin 
ettikleri tuşuma ücretlerinin tespit ettirilerek 
gerçeık usulde mükellefiyetlerinin tesisine zaru
ret hissedilmiştir. Bu itibarla...» 

Bir Devlet dairesinin bir vatandaşın işini 
bu kadar gizlilik içerisinde takibetmesini de bir 
türlü anlayamadım. Devam edytor : 

«İl ve ilçe vergi dairelerince mıntalkaiarmda 
faaliyette bulunan vte özel şartlan ihlâl ettikle
rine ihtimal verilen kamyon, otobüs ve minibüs 
ve sıair gibi taşıt sahiplerinin dosyaları ayrıla-
oalk ve bu mükelleflerin 1968 yılı ile 1971 talk-
vim, yılı zarfımda sağladıkları taşıma ücretleri 
hakkımda resmî daire, kurum, nakliyat ambar
ları v;e gierçıefk usulle Gelir Vergisine tabi ger
çek: kişilerden Vergi Usul Kanununun 148 nei 
maddesi ile verilen yeitlkiye' istinaden bilgi top
lanacaktır.» 

Bütün bunlardan, ambarlardan, şuradan, bu
radan bilgi toplanacak, ama ambarcının 18 ku
ruşa alıp da kamyoncuya 12 kuruştan mal ver
diğini tespit ettirmeyecek. Oradan fatura kes
tirecek,' o adam iş bulmak için ondan 4 bin lira 
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alıyorsa. 6 bin liralık fatura veriyor; onu tespit 
«itmeyecek., Bir ufak yazıhane içerisinde ambar
cıyı müsamaha ediyor, kamyonunu karaborsa
dan temin eden kamyoncuyu da vergi kaçırıyor 
dıiye itham edecek; olmaz böyle şey. 

Ayrıca;. «Vasıtasını taksitle alanların her ay 
ödemek zorunda oldukları borç miktarlarının 
mevcut vesikalardan ve teslim ettikleri banka 
ve diğer müesseselerden tespit edilmesinin müm
kün bulunduğu ve neticede yatırdıkları taksit
lerin başka kaynaklardan karşılandığını izah 
ve- tespit etmeyenlerin ödedikleri taksitlerin 
©İde edilmiş taşıma ücreti olarak kabulü gerek
mektedir. 

Ankara - İstanbul - İzmir - Adana il merkez
lerinde, ilçeler hariç, bilgi toplama ve bu bilgi
leri değerlendirme işi, bölge kontrollerinoe ya
pılacaktır. Tahkikat neticelendikten ve gerçek 
usule göre mükellefiyet altına alınmaları gere
ken mükellefler tespit edildikten sonra bu ödev
lerinin hesabı,, numaraları, ad ve soyadları, iş
lettikleri vasıtaların cins ve miktarları, tespit 
©dilen vergi miktarı ile adları, salman vergi ve 
cezalar bir liste halinde bakanlığa gelecektir.» 

. Bunları, doğrudan, doğruya takdir koımis-
yonlarına gönderiyorlar ve 1968 seneısıindıen 
1971 senesine kadar hesap soruluyor. Bunların 
hesabı yüksek bulunduğu için de takdir komis
yonunda adamın kamyonu, otomobili altından 
alınacak ve vatandaşı mukadderatı ile başbaşa 
bırakacaktır. Bizim istediğimiz Devletin bunla
rla. eğilmesidir. Biz milletvekilleri vatandaşla 
bütün gün yanyana, içiçeyiz. Bugün bu otomo-
ıbilöi ve kamyoncu esnafı açlık ve sefalet içinde 
sürünmektedir. Maliye Balkanlığı bu tamimi 
teiUkilk etsin. Kafaoğlu, Maliye Bakanı adına 
vermiş olduğu ve imzaladığı taımimle en sonun
da giderken de otıoıınobilci esnafına bir kafa vur
muştur. 

Bunun halledilmesini Sayın Maliye Bakanın
dan rica eder, Yüce Meclisin değerli üyelerine 
saygılar sunarını. 

7. — Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop'un 
Orman mmtakalarında yaşayan halkın yakacak 
ihtiyacına dair gündem dı$ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Cop, yakacak 
konusunda, bilhassa orman ınıntakalanndalki 
yakacak ihtiyacı ile ilgili gündem dışı söz tale-
b etmişlerdir. 

Buyurunuz efendim. 

HALİL İBRAHİM OOP (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Vaktinizi ve sabrınızı fazla istismar etmeye
ceğim. Ancak, 15 gün evvel talebedip de bugü
ne kadar, sebep ne olursa olsun, yapamadığım 
gündem dışı bir görüşmeyi yapmak üzere huzu
runuzda bulunmaktayım. Bendenize bu imkânı 
veren Sayın Başkama şükranlarımı arz ederim. 

Değerli milletvekilleri; 
Bundan 20 gün kadar önce Meclisimiz bay

ram münasebetiyle ara tatili verdiğinde bende
niz de, diğer arkadaşlarım gibi, seçim bölgeme 
gittiğimde, bayramın sevinci ve mutluluğu için
de seçim bölgemde bilhassa halikın yakacak 
odun ihtiyacını temin edemediğini üzüntü ile 
gördüm ve bu maksatla bir görüşme yapmak is
temiştim; bu bugüne kadar mümkün olmadı. 
Hattâ o tarihten sonra kendi mıntakama gitti
ğimde maalesef aynı ihtiyacın karşılanmadığını 
görmüş olmam beni daha fazla üzüntüye sevk 
etmiştir ve bu sebeple muhakkak bu gündem 
dışı görüşmeyi yaparak ilgililerin dikkatini çek
mek zorunluluğunu duymuşumdur. 

Bu itibarla sözlerimin başında arz ettiğim 
gibi; mesele 20 gün evvel görülmüş bir şey ol
mayıp, halen bu sıkıntı devam etmektedir. 

Benden önce de birkaç milletvekili arkada
şım görüştüler, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanı bunlara kömür mevzuunda cevap 
verdiler. Benim görüşmem daha ziyade bugüne 
kadar yakacak meselesi büyük bir problem ol
mayan, bilhassa orman mıntafcalarmda yakaca
ğını odunla karşılayan yerler için bahis konusu
dur, Bu itibarla görüşmemin karıştırılmaımasmı 
arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarını; 

Türkiye'de balkın yakacak ihtiyacı halledil
memiş bir problemdir. Fakat bu yıl, bu konu 
geçmiş yıllarda fazla bir şikâyet konusu olma
yan orman bölgelerinde dahi üzüntü verecek 
bir derecede şikâyet konusu olmaktadır. Arz 
ettiğim gibi, konunun ıstırabına ve şikâyetine, 
kesif bir orman mmtakası bulunan Bolu'da şa-
hidolduğum için sözlerim daha çok orman mın-
takaları ile ilgili bulunmaktadır. 

Bu yerlere- öteden beri ya hiç kömür veril
mez veya verilen pek az kömür sebebiyle halik 
büyük çoğunluğu ile odun yakagelmektediir. Bu 
sebeple orman mınıtalkalarında halk, haklı ola-

— 267 — 
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rak, şimdiye kadar olduğu gibi, yakacak ihtiva -
cmm Onman İdaresince karşılanmasını güzle-
m ektedir ve İJieiklenııdkıteclir'. 

Hal böyle ilke ir, momk'ketimizin en kesif or
man bölgesi bulunan Bolu'da dahi bu yd halkın 
mahallî yakacak olan odun ihtiyacının tamiri 
'edileun'ediğini görmek cidden üzüntü verilmekte
dir. Yaptığımız temas ve incelemelerde mahallî 
vazifelilerin gerçeği görüp tedbîr alacağı yer
de, mızrağı çuvala sokmakla meşgul olmaları 
bu üzüntümüzü daha ha artırmaktadır. Bugün 
Bolu'da bir vatandaşın 3 - 5 ster kışlık yakacak 
odun. temin etmesi ya mümkün değildir veya 
belli olmayan bir zamana bağlıdır. Şöyle ki ; 
mahallî Orman İşletmesine odun almak için mü
racaat eden bir vatandaşa ilk anda odun yok 
d:eıımez. İsmi not alınır, vatandaş sırasının ne 
zaman, geleceğini bilmez, uzunca bir müddet 
içinde 3 - 5 defa daha işletmenin yolunu aşm-
'dı.ııdııktan, Onman İşletime Müdürüne veya Or
man Başmüdürüne başvurduktan sonra kendisi
ne alacağı 3 - 5 ster odun için yüzlerce kilomet
re uzak depolardan odun gösterilir ve satışı ya
pılmak istenir. Nitekim, bugün Bolu'da mahallî 
ıkışlıjk ihtiyacı için odun almak isteyen bir va
tandaşa, 80 kilometre uzaklıktaki Dingine de
posundan odun verilmek istemmesi idarenin iyi 
niyetten yoksun olmasından gelmiyorsa, bu 
plânsız ve programsız olmanın, bir başka tâbir
le idaresizliğin ta kendisidir. Zira; vatandaşın 
3 - 5 ster odun için bir kamyon kiralayıp 80 
kilometreden odun ihtiyacını gidermeye kalk
ması, çoik zaımıan mümkün olmamakla beraber, 
vatandaşa 3 - 5 ster odun için müstakil bir kam
yon kiralamanın kaça mal olacağının başka tür
lü izahı mümkün bulunma m aktadır. 

Muhterem milletvekiİleri; 

Vatandaşa niye 80 kilometre uzak Dirgine 
deposundan odun satışı yapılmak istenir d» Bo
lu'ya Ç/Oİk yıaıkm ve civar olan orman depoların
da il odun verilmez: Bu depolardaki odunlar ne 
olmuştur Niye Bolu'ya yakın depoların odun
la i'i tahsise verilmiş de mahallî halk düşünül-, 
im etmiştir: Bu seneye kadar da böyle bir tat
bikat görülnıomiştir. Yani Bolu'da oturan bir 
ikimsienan kışlık yakacak odununun bu yıla ka
dar Dirgine'dıen aldığı görülmemiş bir şeydir. 

Bunun neticesi, insan gayriihtiyarî idareye 
va «hüsnüuiyetsizdir» veya «iadesizdir» demek 

mecburiyetinde kalmaktadır. M-estie mahallî 
'basında da aylarca evvel dile getiririnişitir; «Mar-
ko Paşa arıyoruz» diye mahallî basm neşriyat 
yapmıştır. Ama ilgilikM' buna, mahallî basında, 
sudan cevaplarla odun vadır, odun temin edile
cektir, odun naklettireceğiz diye cevap vermiş
ler, kara kış gelmiş bugün depolara kamyon 
giremez durumlar hâsıl olmuştur. Bolu'da odun 
bulunmanıaktadır ve nettiei&Ğe halk sıkıntı ile 
karşıfearşıya bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sözlerimi bitiruıelk işitiyorum. Bugün ha İki n 

yiyeceği ve giyeceği kadar mühim olan yaka
cak .iitiya cinin, elbette sebep ne olursa okun, 
hele Devletin tekelinde bulunan ormanlar sebe
biyle odun yakan mıntaikala.rda, mutlaka ve 
mutlaka Devlet olmanın vasfı içinde, mahallî 
halkın ihtiyacını ama kömür, ama odun, bugü
ne kadar alışılmış duranı odun okluğuna ve kö
mür için bir tedbir alınmadığına göre, bu odun 
ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Burada 
idare büyük, kusur kimdedir. Mahallî halikın ih
tiyacı, her sene tahsise verilmek suretiyle ma
hallî halk a cılkta kalmıştır. Hükümetin bu ta-
sarımfu sebebiyle zarurî olarak ormanlar da 
tahrilbedilmektedir ve meselenin acı tarafı da 
budur. 

Vaktinizi israf ettiğimden dolayı özür diler, 
saygı lamını sunarını. Konu bakılanda da Hükü
metin ciddî olanak dikkatlini çekerim. Hükümet 
belki g^elip buraya cevap ve ilecektir ama, ben 
şunu Mim ekteyim ki, bugün vatandaş Bolu'da 
3 - 5 ster odun alamamaktadır, gerçek budur. 
Bunun için Hükümeti tedbir almaya davet eder, 
s ay gı la r sunanım. 

S. —Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun hayat pahalılığı konusunda gündem dm de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Topaloğlu, ha
yat pahalılığı konulunda gündem, dışı söz tale-
betım işlerdir. 

Buyurunuz efendim. 

TUROUT TOPALOĞLU (İstanbul) — Sayan 
Başkan, say m milletvekilleri; 

Memleketimizde hemen herkeste gittikçe 
ağırlığını hissettiren ve artan, vatandaşı ca
nından bezdiren müşterek derdimiz hayat paha
lılığı mevzuunda hıızuıiannızı işgal etmig bu
lunuyorum. 
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Siyasî partileriö. kotEtgrelerinde, sendika, der
mek veya ekomomik veya sosyal etütler yapan 
muhtelif teşekküllerin toplantılarında, hattâ iki, 
üç kişilik sohbetlerde dahi geçim sıkıntısının 
amansız hale geldiği, hayat pahalılığının hafife 
ahoma&ı yüzünden, bilhassa fakir halkımızın du
rumu. misallerle anlatılmakta, bütün bunlara 
karşılık idare edenlerin meselelere ehemmiyetle 
eğilip, çarelerine tevessül etmediği de bugüne 
kadar müşahade edilen üzücü bir gerçek olmuş
tur. 

Bugün Türkiye'de hemen herkesin en fazla 
üzerinde ittifakla durduğu şey hayat pahalılı
ğıdır. Ailelerin saadeti yerine evlerde, her yer
de geçim dırdırları başlamıştır. Hayat paha
lılığımın amansızlığı yüzünden kan ile kocanın 
arası açılmıştır. Bugün pahalılık sarî hastalık 
gibi ateşten gömlek haline gelmiştir; aile oto
ritesinde çocuklar baba ve anayı dinletmiyor. 
Günlük zarurî ihtiyaçlar karşısında baba kızı
nın ve oğlunun haklı isteklerini temin edeme
memin ıstırabını çekerken, çocuklarına karşı 
ayrıca vazife yapamamanın da mahcubiyeti için
de kıvranmaktadır. 

Yiyecek, içecek, giyecek, yatacak ve yaka
cak, ayrıca okul masrafları, sağlık giderleri 
görünmez noktalarda grafik çiziyor. Vatandaş 
artık bu grafiği takibedemez hale gelmiştir. 
En iptidaî ve zarurî gıda maddelerinden ıspana
ğın kiflosıı 5 liraya, beyazpeynirin 18 liraya, 
z-eytimin 15 liraya çıkarsa tabiatıyle herkes bun
ları alıp da yiyemez. Bakkallarda, kasaplarda, 
manavlarela, velhasıl esnaf üzerinde bugün hiç 
bir kontrol kalmamıştır. İleriye gitmeyiniz, 
3 - 5 saptan ibaret •maydanozum dahi demeti bu
gün 1 lira olmuştur. 

Bir kısım. tüccar elinde speküle ettiği malı
ma % 20, 30, 40 değil % 100 veya % 20,0 fiyat 
ilâve etmektedir. Kontrol yok, teftiş yok, mu
rakabe yok. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, kimden kime 
neyi şikâyet edeceğiz, ne olacaktır bunun so
nu? Vatandaş bunları bizlerden soruyor. El-
betteki bu işlere bakan vardır diye tecessüs ile 
beklemektedir, herkes. Hangi yönden baka-
eak olsam geçim problemi gözümüzün önüne ge
liyor. Yavrularının sağlığını temin edecek ilâç
ları eezame vitrinlerinde hayret, ibret ve tees
sürle seyreden aile reisi, cebinde bir günlük 
yevmiyesi ile ilâç alamamak durumuyla karşı 

karşıya gelmiştir. Rejime kastedenler, bizi 
çekemeyenler, düşmanlarımız memleketimizde
ki bu pahalılıktan istifade etmektedirler. Kim 
ne derse desin, bugün artık pahalılık dayanıl
maz ve çekilmez bir dert halinde karşımızdadır. 
Realite budur maalesef... O itibarla, hayat pa
halılığını artık ciddiye almak mecburiyetinde
yiz. Henüz ateş bacayı sarmadan, olanca gü
cümüzle meselenin üzerine gidemez isek, sonu 
hüsran olacaktır ve yangın kolay kolay sönmez 
bir hale gelince de felâket halini alacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 12 Mart sonrası Hükü
metin Hazine başı, «yeni vergileri getirmekle 
memlekette ucuzluğu ve refahı temin edeceğiz» 
demişti. Ondan sonraki Hükümetin Sayın Ma
liye Bakanı ise, «Vergi ihdasına lüzum yoktur. 
Mevcut vergileri daha verimli hale getirelim,» 
diyor ve ayrıca fiyat artışlarının da durduru

lacağını ifade ediyor. Sayın Sanayi ve Tekno
loji Bakanı, hayat pahalılığını sunî buluyor 
ve sunî pahalılıkla mücadele edileceğini söylü
yor. Sayın Ticaret Bakanı, fiyat artışının bu 
yıl yavaşladığını ileri sürüyor. Sayın Başba
kan ise, fiyatların bu yıl oldukça arttığını, 
daha da artacağını açıkça ifade ediyor. 

Şimdi dikkat buyurunuz lûtfem: Aynı Hükü
metin içerisinde mesul dört arkadaşımız, bir
birleriyle istişare etmeden, tatbikatlara uyma
yan beyamlarıyle' efkârı umumiyeyi ciddî bir 
şekilde düşündürmektedirler. Her şeyden evvel 
Hükümet, vatandaşın beğenmediği, istemediği 
beyanlardan şiddetle uzaık kalmalıdır. Çünkü 
millet bu sözlerin üzerimde durarak değerlen
dirmesini yapıyor. Bugün bir Persomel Kanunu 
esprisi bile hedefinden çok ayrı istikamette 
yaşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, her yöndıen misâl ver
diğim meseleleri, gönül arzu ederki, Hükümet, 
Parlâmentoyla işbirliği yaparak, İner türlü po
litik düşüncellerden ayrı kalmak suretiyle hal
letsin. Halisane temennimiz de budur ama, ol
muyor. Pahalılığın nedenleri, benden evvel ko
nuşan Diyarbakır Milletvekilli, değerli arkada
şım Sayın iSabahattm Savcı'mın da ifade buyur
dukları gibi, iktisadî ve malîdir. Üretimi ve tü
ketimini hesaplamamış bir yönetimin açık ver
mesi, memlekete sıkıntı çektirmesi, kaçınılmaz 
bir âlkibet olmuştur. Hayat pahalılığının artma
sında ve dolayısıyle ödeme dengesinin bozul
masında bilhassa istatistik noksanlıklar da rol 
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oynamaktadır. Üzerinde hassasiyetle durulma
sına rağmen, 'et problemimiz dahi halledilmiş 
değildir. 

İstatistik aksaklıklar önlenmedıilkçe, tüketi
cilerin artması nazarı itibara alınmadıkça, daha 
bunlar gibi fiyat dalgalanım alarmdaki etkili 
faktörler ele alınmadıkça bütün gayretlerimiz 
boşa gidecektir. 

İstihsalin nüfus artışına paralel bir doğrul
tuda olmadığı da bür gerçektir. Gıda (maddele
rinde ve giyiım eşyasında kâfi dereeede kontrol 
oluduğunu iddia etmek mümkün değildir. Va
tandaşa nasihattan ziyade kesesine uygun bir 
piyasa açmak zaruret olmuştur. Bilhassa, gıda 
işlerine yönelecek ve böylece gıda (maddelerini 
devamlı kontrolde tutaMecek yeni bir bakanlık 
ihdasında mutlak fayda vardır. Bugünkü fiyat
ları dondurmak da kâfi değildir. Hayat paha
lılığını Devlet ve mffiet olarak hep birlikte, 
işbirliği havası içerisinde ele almak mecburiye
tindeyiz. O bakımdan olanca gücümüzle Hükü
met ve Parlâmento olarak tedbirlerimjizi biran 
evvel sıralamamız gerekmektedir. Zira, hayat 
pahalılığını daha da artıracak olan kış mevsi
mi işte gelmiş, kapnmıza dayanmıştır. 

Yüce Meclisin Sayın Başkanına ve değerli 
üyelerine saygılarımı sunarım. (Demokratik 
Parti sıralarından alkışlar.) 

9. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı' 
nın, Ankara - Çamlıdere îlçesi Jandarma Kara
kolunda ölümle neticelenen döğme olayı hakkın
daki gündem dışı demeci ve İçişleri Bakanı Ferit 
Kubathn cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Anka
ra - Çamlıdere ilçesi jandarma karakolunda vu-
kubulan döverek öldürme olayı ve suçluları 
haJkkmda gündem dışı söz istemiştir. Buyuru
nuz efenditaı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; gündem dışı 
konuşmaların uzadığı şu sırada sabrı kalmayan 
arkadaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum : 
Ben, İçtüzüğün gereklerine uyarak âcil bir du
rumu huzurunuza getiriyorum ve ilgili Bakan
dan da acele, yeni yeni müessif hâdisei'er ortaya 
çıkmadan, tedbir almasını isteyeceğim arkadaş
larım. 

Hepimizin bildiği gibi jandarma teşkilâtı, 
güvenlik kuvvetlerimiz içjinde en önemli kuru

luşlardan birisidir. Vatandaşın can, mal ©mni-
yetini ve asayiş düzenini sağlamak maiksadiyile 
kurulmuş olan bu teşkilâtımız içinde, zaman za
man, kendini bilmez bâzı görevliler, vatandaşın 
mal ve can emniyetini sağlamak şöyle dursun, 
can 'emniyetini tehlikeye düşürmekte ve hattâ 
karakollarda dövmek suretiyle vatandaşları öl
dürtmeye kadar ileri gitmektedirler. 

Bunun bir örneği, 17 . 11 . 1972 günü akşa
mı Ankara'nın Çamlıdere ilçesimde vukubul-
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, parlamenterler ola
rak vatandaşların şikâyetlerini yetkili mercile
re iletiriz. Fakat çoğu kez bunlar önemsenmez 
veya gerekli şekilde üzerinde durulmaz. Ama 
sonunda feci hâdiseler meydana geldiği zaman 
bunun günahkârı, sorumlusunun bulunmasında 
elbette ki güçlük çekilir. 

Arkadaşlar, Çamlıdere'de bir sorgu hâkimi 
vardır. Hâkimlik 'görevinin dışında her şeye 
karışan ve belki de hâkimlikten başka her şeyi 
yapan birisi... Sorgu hâkimi, savcının görevine 
de müdahale eder, vatandaşlar arasındaki özel 
ilişkilere de müdahale eder ve her türlü dediko
dunun kaynağı, kulüpteki kumarın idarecisi, 
oyun oynarken dahi karşısındaki vatandaşın 
niteliklerini aramak lüzumunu hissetmeyecek 
kadar oyuna düşkün birisi... 

Değerli arkadaşlarım, bunu niçin söylüyo
rum: Jandarmayı suç işlemeye teşvik eden ve 
bu işte önemli rolü olan bu hakimlin olduğunu 
vatandaşlardan öğrendiğim için söylüyorum. 

Kendisi kaza halkı tarafından Yüksek Hâ
kimler Kuruluna şikâyet edilmiş, fakat müfet
tişin geleceği daha evvelden hâkime bildirilmiş 
ve hâkimin gönderdiği bir ahbabının özel ara-
basıyle Çamlıdere'ye müfettiş götürülmek su
retiyle tahkikat icra edilmiş. Elbette ki böyle 
icra edilen bir tahkikatın sonucunda hâkim 
hakkında verilecek hüküm de bellidir. Yerinde 
kalması... Ama balkın, bir savcının görevine mü
dahale etmek suretiyle, hâkimin sebebolduğu, 
bir vatandaşın ölümüyle sonuçlanan hâdise: 

Değerli arkadaşlarım, Çamlıdere sorgu hâ
kimi Arııkan Gürcü adında bir hukukçudur. 
Çamlıdere'de Garip Mehmet adiyle maruf bir 
şahsın arabasının radyosu çalınır. Bu, âdi bir 
hırsızlık olayı... Buna savcılığın, savcılığın em
riyle de zabıta kuvvetinin, jandarmanın elkoy-
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•ması kadar tabiî birşey yoktur. Ama, bu hâ
dise savcıya intikal ettirilmez;; bu vatandaş ta
rafından kulüpte sorgu hâikimi Arıkan Gür
cü'ye intikal ettirilir. Resmî şekilde mi1?.. Ha
yır. Oyun masası başında intikal ettirilir ve 
oyun masası başında muttali olduğu bu duru
mu hâkim, savcının görevi olması gerektiğini 
vatandaşa ikaz etmesi gerekirken; kendi 'göre
vi imiş gibi ele alır; jandarma başçavuşunu bul
durmak suretiyle ona emir verir ve: «Her ne 
pahasına olursa olsun, bu radyo - bulunacaktır. 
Bu şahsı (şikâyetçiyi) dinleyin; kimden şüphe 
ediyorsa icabını yapın,:» der. «icabını yapın» sö
zünün altından, neyin yapılması gerektiğini ga
yet iyi anlayan jandarma başçavuşu ilki genci 
karakola davet eder. 

Mehmet Kocakuşak adındaki bu şikâyetçi 
yatandasın şikâyeti üzerine Başçavuş Hamit öz-
türk, Çamlıdere'de Ahmet Üstün adındaki bir 
şahısla, sağlıik merkezinin aşçısı olan kişinin oğ
lunu şüphe üzerine karakola alır. 

Yaptığı işkence, Kazıklı Voyvoda'nın, ra
kiplerine, esirlerine tatbik ettiği işkencenin ta 
kendisidir arkadaşlar. Bunun ne olduğunu he
piniz anladınız... 

Bunun dışında, hukuk devletinde başçavu
şun bizzat veya emriyle jandarmalara yaptırdığı 
şey -oradan bir vatandaşın gönderdiği mektup
tan okuyorum: «Vatandaşın bıyıklarını pense 
ile yoldurmak.» Pense ile bıyıklarını yoldurmak 
suretiyle eziyet eder veya jandarmalara emir 
vererek ettirir. 

Değerli arkadaşlarım, bu durum karşısında, 
oğlunun karakolda dövüldüğünü duyan baba 
ne yapar? Baba yüreği, hemen karakola koşar, 
«Benim çocuğumu niye dövüyorsunuz?» der. 
Efendim, hırsızlık yapmış... 

«Benim oğlum böyle birşey yapmaz, yap
maz ama, perişan hale getirmişsiniz; Madem 
böyle birşey yaptığı iddia ediliyor; radyonun 
bedelini de ödemeye hazırım; dövmeyin benim 
çocuğumu,:» der. 

Vay,, sen imisin bunu söyleyen: Mehmet Üs
tün adındaki bu baba, başçavuş Hamit öztürk 
tarafından karakola çekilir ve ertesi sabah ölü 
olarak bulunur... 

Ertesi sabah manzara şudur arkadaşlar: Sa
bahın saat 06,00'sında sorgu hâkimi karakoldan 
çıkmaktadır. Sorgu hâkimi mi buna ilk defa 
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müdahale edecektir; savcı mı? Hepimizin hu
kuk bilgisi olmasına lüzum yok; keyfiyetin ev
velâ savcıya bildirilmesi, tahkikatın savcı ta
rafından yürütülmesi gerekirken:; ileride ilk 
tahkikatın kendisine gelmesi muhtemel olan 
sorgu hâkimi, sabahın 06,00'sında 'olaya ilk mü
dahale eden kişidir. O ilçenin Genel Meclis 
üyesi, «Sabahın 6.00'smda orada sen ne arıyor
dun hâkim bey?» dediği zaman; «Efendim, ha
ber verdiler, zabıt tutmaya gittim; isterseniz 
tuttuğum zaptı da okuyabilirsiniz», der. 

Şimdi, saat 6,00'da hâkimin karakolda bu
lunması ve savcıdan evvel olaya müdahale et
mesinin mânasını takdirlerinize arz ediyorum, 
arkadaşlar. 

Ölü olan şahıs şöyle bulunur: Bir su boru
su; fakat su borusu şahsın boyundan daha 
yüksekte değil, daha alçaktadır. Adamın belin
den kuşağı çıkarılmıştır; bir tarafı boğazına 
sarılmıştır, bir tarafı da su borusuna sarılmıştır. 
Yan vaziyette adam, intihar etmiş süsü verilir. 

Fakat olaya el koyan savcılık elbette gere
ğini yapar; ilk inceleme olarak sağluk merkezi 
tabibi işe el kor ve verdiği raporda, «Bu şahıs 
asılmak suretiyle veya boğulmak suretiyle öl
müş değildir; daha evvel dövülerek öldürül
müş; intihar süsü verilmek için bu şekilde bo
ğazına kuşağı dolanmıştır.» şeklinde raporu ve
rir. Haysiyetli, namuslu bir hekimdir, mesle
ğinin namusunu korumasını bilen bir hekimdir. 
Şimdi rapor alınmak üzere keyfiyet Ankara'ya 
başka mercilere intikal ettirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın İçişleri Baka
nımız bu olay üzerine mahalline kadar gitmek 
suretiyle, hastanede yatmakta olan ve dövülen 
gençleri ziyaret etmişler; bu bakımdan, Çamlı-
dereliler adına teşekkür ederiz. Ancak, hadise
nin bugünkü seyri şunu göstermektedir M, yine 
zavallı jandarma erlerinin başında patlayacak
tır kabak. Çünkü, bugün hadise, birkaç jan
darma erinin karakoldan alınması suretiyle 
ört bas edilmek isteniyor. Sorgu hâkimi yerin
de duruyor, jandarma çavuşu yerinde duruyor; 
göreVinin başında, karakolunun başında duru
yor. 

İstirham ederim ve Sayın İçişleri Bakanın
dan sorarım: Bir karakolda âmir, kumandan 
emretmedikten sonra, onun meveudolduğu her 
yerde jandarma eri bir vatandaşı dövebilir mi; 
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ona eziyet edebilir mi; hattâ öldürecek hale ge
tirebilir mi?. Eğer bu isi jandarmalar yapmış
sa, jandarma kumandanının emriyle yapmıştır 
veya jandarma çavuşu bizzat yapmıştır. 

Kazada infial son haddindedir. Bunu Sa
yın İbişleri Bakanımızın da müşahade etmiş ol
duklarını zannederim. Böyle bir halden sonra, 
mektupların milletvekillerine yağdığı bir du
rumda, halen bir jandarma çavuşunu, «hakkın
daki isnat subuta ermedikçe biz bunu buradan 
alamayız», diyen zihniyet, hukuk devleti zih
niyeti ile bağdaşır mı arkadaşlar? Bağdaş
maz. Bu çavuşun, hiç olmazsa en azından, ye
rinden alınıp, tahkilkatın selâmetle yürümesinin 
temin edilmedi lâzımdır. Jandarma çavuşu gö
revinin başında, mahallinde kaldığı sürece, şi
kâyetçi vatandaşın vâki şikâyetinin yerini bul
ması veya gösterdiği delillerin tam miinasıyle 
incelenmesi mümkün müdür? En basit suçlar-

• da dahi, bir •meımurun görevini en basit şekil
de ihmal etmesinde dahi tahkikatın selâmeti 
bakımından görevinden alındığı, uzaklaştırıl
dığı bir zamanda, daha doğrusu, alınması ge
rektiği bir zamanda jandarma başçavuşunun 
görevine devam etmesini ve devamını temin 
edecek tutu'nı içerisine girilmesini kabul etmek 
m. ti mkün d eğiktir. 

Her ne kadar Adalet Bakanının yetkileri 
içinde değilse de, Yüce Meclisin bu kürsüsün
den Yüksek Hâıklmler Kuruluna da sesleniyo
rum ki, hâkimlik gibi kutsî bir görevin icapla
rı yle bağdaşmayacak tutum içerisine girmiş 
olan bu hâkimin en azından bu kazadan alın
ması lâzımdır. Ye bu hâkime gerekli cezalar ve
ri bnek suretiyle savcının görevine, en azından, 
müdahale etmemesi öğretilmelidir. 

Sayın İçişleri Bakanından da kazada her
hangi müessif başka bir olaya sebebiyet ver
meden derhal jandarma çavuşunun görevden, o 
Ikazadan alınması için gerekli emri vermesini 
rica eder, saygılar sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; 

Sayın milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nm ba
his buyurmuş olduğu hadise üzerine, Bakan
lığımca çok yakinen eğilinmiş olduğunu ve ora- j 

da söz ettikleri muhtemel hadiselerin cereyan 
etmemesi için gerekli her türlü tedbire baş
vurulduğunu ilk olaraJk arz etmek isterim. 

Hadise, türlü iddialar içerisinde adlî ma
kamlara intikal etmiş, savcılıkça yürütülmek
te, adlî tıp işe elkoymuş ve gerekli neticeler 
adlî makamlarca istihsal edilecek, suçlular hak
kında, tereddütsüz, kanunî işlemler yapılacak
tır. Ancak, isnatlar; «karakolda dövüldü» şek
linde olsa da, resmen bu hâdiseyi sıcağı sıca
ğına tetkik ettirdim, elimde üç sayfalık rapor 
mevcuttur; ama gayet tafbiî, hakikatler, adlî ko-
vuşitui'ima neticesinde 'tecelli edecek ve arz et
tiğim gibi, gereken her türlü hukukî işlem o 
yolda yapılacaktır. 

Bizim elimizdeki 21 tarihli rapor, arz etti
ğim gibi hadisenin üzerine sıcağı sıcağına va
zifelendirdiğim yetkililer tarafından yapılan 
bir tahkikat raporudur. Sayım milletvekilimizin 
bahis buyurdukları Mehmet KocakuşaJc adlı şo
för jandarma karakoluna müracaat etmek sure
tiyle, vasıtasmdaki radyonun Ahmet ve Mehmet 
Üstün isimli şahıslar tarafından çalındığını id
dia etmiştir. Ahmet Üstün ve Mehmet Üstün 
bu suçtan dolayı karakola celbedilmiştir. Saba
ha kadar dört yer göstermişlerdir, oğlu Ahmet 
demiştir ki; «ben radyoyu çaldım, babama ver
dim. Nereye safkladığını bilmiyorum». Dört -
beş yere götürülmüşlerdir, kendilerinin heya-
nıyle, «şuraya sakladık» delmişlerdir, vakitleri
nizi almamak için burada arz etmiyorum, beş 
altı yere, «sakladık» dedikleri için götürülmüş
lerdir, hiçbir yerde bu radyo bulunamamış
tır. 

YUSUF ZİYA. YAĞCI (Ankara) — Bu da 
sopanın şiddetini gösterir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Sonunda, şikâyetçi olan vatandaşı
mız karakola celbedilmiş, kendileri tekrar yüz
leştirilmiş, demişlerdir ki ; «Cebimizde 500 lira 
var. 500 lirayı verelim, sulh olalım». Fakat şi
kâyetçi «Bu 500 lira için ben şikâyetimden vaz
geçmiyorum, ben radyomu istiyorum» şeklinde 
ısrarda bulunmuştur. Bumun üzerine, sabah 
04,00 raddelerine geldiği için, tahkikat ertesi 
gün yapılır diye kendilerini orada nezarete 
koymuşlardır. Sayın milletvekilinin buyurduğu 
gibi, maalesef, sabah 05,50 raddelerinde Meh-
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met Üstün,-baba olan Mehmet Üstün kendisini I 
nezaretteki su borusuna.. 

CFJNG12HAN YORULMAZ (Ankara) — 
Allahaşkına söyleme Bakan, «kendini asmış» 
deme. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Rapora ay
kırı. 

İÇİŞLERİ BAKANİ FERİT KUBAT (De
vamla) — Üslük diye tâbir edilen (Gürültü
ler). 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim, lütfen. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Bakan, Hükümet tabibinin raporu var. Bir ba
kan şimdiden böyle söylerse o tahkikattan ne I 
hayır çıkar? 

BAŞKAN — bayın Yağcı, müsaade buyu
run, ifade ettiniz. (Gürültüler). 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) -
Suçluları beraat ettiriyor Sayın Bakan. Olmaz I 
böyle şey hukuk devletinde. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Rapor
lar kimin? Savcının mı hâkimin mi, yoksa gön
derdiğiniz müfettişin mi? I 

BAŞKAN — Bir dakika. (Gürültüler). 
KEMAL DBMİRER (Çorum) — Yarın si

zin başınıza da gelecek. 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, mü

saade buyurun. 
•KEMAL DBMİRER (Çorum) — Bizzat 

müdafaa ediyorsunuz. (Gürültüler). I 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Adliyeye 

intikal ettiyse tarafsız olunuz, rapor var ortada. 
ıBAŞKAN — Sayın Özgüaıer, Sayın Öagüner I 

lütfen müdahale etmeyin yerinizden. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De

vamla) — Müsaade buyurulursa, ben herhangi 
bir iddiada ve müdafaada bulunmuyorum. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Suçluları beraat ettiriyorsunuz. 

KEMAL DEMİRER (Çorum) — Suçluları 
müdafaa ediyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Ben, hadiselerin tetkik edilen neti
celerini, bugüne kadar elimizde olan tetkik ra
porlarını arz etımeye çalışıyorum. Başında da 
arz etmiş olduğum gibi, hadiseler adlî makam
lara intikal etmiftir, oradan tavazzuh edecek- I 
tir, suçlular kimdir? Bunlar ortaya çıkacak ve | 

haklarında gerekli işlem muhakkak surette ya
pılacaktır. 

lOENGİZHAN YORULMAZ (Ajıikara) — Bu 
çavuş orada kalacak mı tahkikatın sonuna ka
dar? Çok rica ederim bunu açıklayın. Bu. ka
dar önemli bir insan mı? 

SAKIP H1ÇER&MEZ (Ankara) — Elinizde
ki rapor hangi merciden gelmiştir size Sayın 
Bakan? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Adai^i te
sir altında bırakmak için yapian bir konuş
madır bu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Lütfen mü
dahale etmeyin, 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Konuşabilir miyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De

vamla)—- Adalete çok saygılıyım, onu da be
yan ediyorum. Her şey adaletin yapacağı tah
kikat, tetkikat neticesinde tee«iü edecek ve 
hakikaten suçlular, defalarca beyan ettiğim 
gibi, müsa'mahasız olarak, hanelikleri cezala
rı göreceklerdir. Ondan ne benim ş&phejn var
dır, ne de sayın milletve'lrillerimizin ~ şüphesi 
olmaması gerekir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Ce
vap istiyorum, o çavuş orada kalacak mı? 

BAŞKAN —. Bir dakika Sayın Yağcı, bir 
dakika. Bir dakika, Sayın Yağcı, bir dakika.. 

TURHAN 03GÜME.R (İçel) — Tabip -ra
poru varken böyle konuşamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın öz;güner, tekrar tek
rar ihtara mecbur etmeyin beni lütfen. 

ıSayın Bakan, galiba bir noktada sayın 
üyelerle anlaşamıyorsunuz. Mesele şu efendim: 
Şimdi, sayın üye arkadaşlarım elbette bu ko
nuyu, mesuliyetlerin icab ettirdiği genişlikte 
ve ağırlıkta buraya kadar getirmiş olmanın 
vebali altında ve görev duygusu içindeler. Ye
niden bir sayın üyenin, Millet Meclisi kürtsü-
süne kadar getirdiği önemde olan bu konuda 
üzerinde titizlikle durduğu, idarî tedbirler 
bakımından kifayetsiz bulduğunu ifade etti
ği bâzı konular var. O noktada zammediyo
rum mutabakata varmanız gerekiyor. Adlî ko
nu tana&mıyle konuşmacının beyanlarında da 
bir tarafa itüdi; orası, Anayasanın emrettiği 
biçimde tamamiyle burada tartışma dışı hıra-
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kılan bir konudur. İdarî yönden sizin izahatını
zı, arkadaşlarımız yerlerinden de ifade ederek, 
beyan ederek talebetmektedirler. O noktada 
«mutabakat olursa tatmin edilmiş olur zanne
diyorum Genel Kurul. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Şu hususu belirtmeyi vazife adde
diyorum :' Sayın milletvekili buyurdular ki, da
yaktan öldürülmüştür diye bir iddia mevcut
tur. Bu iddia gayet tabiî.. 

•SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — İddia de
ğil, rapor var. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Gerekli yerlerde, adlî mercilerde tet
kik edilecektir. Onun üzerinde hiçbir beyanda 
bulunmaya ne hakkım, ne de niyetim vardır. 
Yalnız, hadisenin karakoldaki görülüş şeklini 
nakletmeye çalışıyorum. Arz ettiğim gibi sabah 
05,50'de Mehmet Üstün isimli vatandaşımız ne
zarethanede, kadınlara ait ve bâzı erkeklerin 
de beline sarıldığı başörtüsü şeklindeki beze 
mendilini de bağlamak suretiyle uzanıp, em
niyet odasının tavanı yalkmmdan geçen su bo
rusuna asılı olarak bulunmuştur. Bunu arz 
etmek istedim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Niçin asmış acaba kendini ? 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Değerli milletvekillerinin sormak 
istedikleri hususa da değiniyorum, oradaki ka
rakol komutanının kalıp kalmayacağı hususu
nu ben zannediyorum, hatırladığıma göre 22 ge
cesi bana intikal ettirildi, Validen derhal sor
dum, kendisinin bana verdiği cevap aynen şöy
ledir: «Savcılıkla ilişkileri kesildiği anda, hak
larında gerekli idarî işlem yapılacaktır» Bunun 
için de, sayın milletvekillerinin buyurdukları 
gibi, oradan alınması gereken ve derhal işinden 
uzaklaştırılması gereken kişiler varsa, muhak
kak bu da yerine getirilecektir. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Savcılıkla ne 
alâkası var Sayın Bakan? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Yani anlayamadıim, çavuş hâlâ duracak mı ora
da? Sayın Bakan Allahaşkma şunu açık söyle
yin. • 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yorulmaz, lüt
fen. Müsaade buyurun, müdahale etmeyin yeri
nizden. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Aynen arz ettim, takdir buyurursu
nuz, ben daha evvelki beyanlarımda da.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Kıyamıyor musunuz adama? Alın efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Naklin, bir ceza olmaması gerekti
ğini, çünkü bunun çok hafif bir şey olacağını 
düşündüğümü tekrarlamaktayım. Muhakkak 
ki, suçlular, suçunun karşılığını, cezasını gör
melidir. Bundan, yanlış bir sonuca varmamala
rını. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bunun tahkikata teısir edeceğine inanmıyor mu
sunuz bir emniyetçi olarak? Nasıl tutuyorsu
nuz bunu orada? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Deliller 
kaybolmasın, deliller kaybolabilir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Sayın milletvekillerinin yanlış bir 
sonuca varmamalarını istirham ediyorum. Bu, 
alınmayacak mânasını tazammun etmez. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Tahkikata tesir edeceğine inanmıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — İnanırım, evleviyetle inanırım. Gider 
gitmez bunun üzerine eğileceğim ve gerekli iş
lemi yapmak benim vazifemdir; vazife telâkki 
ediyorum. Vazife telâkki ediyorum, buradan 
ayrılır ayrılmaz bu konuyu ele alıp, üzerinde 
hassasiyetle duracğımı arz ediyorum. 

Zaten, arz ettiğim üzere, tahkikat adlî tıb
ba ve adlî mercilere intikal ettiği için daha 
fazla bir şey söylememe lüzum olmadığı kanı
sındayım. Arz ettiğim gibi, o zamana kadar da 
idarî tedbirlerin hepsinin çabuklukla ve gereği 
şekilde alınacağını arz ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Adliyeye 
daha saygılı olunuz. 

10. — Ticaret Bakanı Naim Talû'nun, Diyar- . 
bakır Milletvekili Sabahattin Savcı ile Adana 
Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun fiyat artışları 
ve hayat pahalılığı; İstanbul Milletvekili Kâzım 
özeke'nin, taşıma vasıtası işleten ve götürü usul
de vergiye tabi olan mükellefler hakkında çıka
rılan tamim konusundaki gündem dışı demeçle
rine cevabı. 
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BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, şimdi 
imâ konuşmak istiyorsunuz 1. 

Buyurun. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (C. Se

natosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Savcı, sayın Topaloğlu ve bir miktar 
(sayın özeke, günün mevzuu haline gelmiş olan 
fiyat hareketleri meselesine temas buyurdular 
ve bu husustaki görüşlerini ifade ettiler. Bu 
•mlünaseibetle ben de mevzudaki görüşlerimi ifa
de etmek imkânıma sahip olduğum için kendimi 
(bahtiyar addetmekteyim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sen madalya 
dağıt, ne yapacaksın fiyat hareketlerini?.. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Mulhitereım arkadaşlarım, biz bu mıemle-
keitte bize verilmiş olan bir vazifeyi elimizden 
geldiği kadar en iyi şekilde ifa e'timeğe gayret 
sarf etmekteyiz. Bu gayret ve çalışmalarımızı 
.beğenmeyen arkadaşılarımıız ve helki de efkârı 
umumiye olabilir; fakat daha evvel de ifade et
miştim ve büyük bir allerji yaraittı. Bendeniz 
hu kürsüden muayyen bir anlayış içinde konuş
maktayım. Bu anlayışı takdir etmıelk yine sizle
re aiit bulünimakltadır. 

Evvelâ şu hususu arzetmek isterim ki, daha 
evveli de ifade etltiğim gilbi, 1971 senesinde yük
sek nisibette bir fiyat artışı meydana gelmişti 
ve bundan takriben belki bir sene evvel de, yi
ne ifade ettiğim giıbi, bu memleketin bu nisfeet-
ite fiyat artışlarına tahammülü yoktur. Bu, mün
hasıran tüketici bakımımdan da ele alınmayabi
lir, tüketicilerin tahammülü yoktur, ama bunun 
dışında ekonominin tahammülü yoktur. Buna 
sayın. Savcı da temas buyurdular, kendileriyle 
tamamen mutabakalt halimdeyim. Bu memleke
tin devamilı 2 - 3 sene yüksek nisbette fiyalt ar
tışlarına tahammülü yoktur. 

Bu bakımdan fiyatları, bu memleket için 
normal gözükebilecek bir mabetteki artışlara 
irca temek zarureti vardır. Fakat hemen şunu 
da ifade edeyim ki, birdenbire fiyat artışlarını 
düşürmek için alacağınız tedbirler, aynı zamıan-
da ekonomide büyük bir durgunluk meydana 
(getirir ve'bu durgunluğun meydana çıkması, fi
yalt artışlarının yapacağı zarardan çok daha 
•fazla zararlar ika edebilir. Bu bakımdan, baş
langıçta da ifade etmiştim, Hükümetimizin po

litikası, fiyat artışlarını yavaş yavaş indirmefc-
ve hedef olarak 1973 senesinde fiyatları Mikra-
ra kavuşturmaktır. İstikrar derken de hemen 
ifade edeyim ki, bu memleketin istikrar diye 
kaJbul edilebilecek bir fiyat artışı temposu mev
cuttur. Bu da bugünkü anlayış içinde yüzde 5 
ilâ 8 arasında oynaması icap eder. Şu bakım
dan arz ediyorum; 40 senelik fiyat hareketleri
ni tetkik ettiğiniz zaman görürsünüz ki, bu 
memlekette yüzde 3 ilâ 5 arasında fiyat hare
keti zaten mevcuttur. Paıkat son senelerde Dün
ya konjonktürü değişmiştir ve Dünya fiyatları 
normalin üzerinde bir artış göstermektedir. 
Bundan Türk ekonomisi de tabiî bir miktar his
sesini alacaktır. Bu bakımdan eski temponun 
hiraz üzerine çıkacaktır, bizdeki «istikrar» di
ye kabul ettiğimiz fiyat artışları. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Bunun hiç bir kontrol imkânı yok mudur, ken
di kendine mi olur 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Şimdi, bir memleket efcomomisinlde fiyat-
ılan isltikrarıa kavuşturmak için ne yapmak lâ
zımdır, meselesine gelindiği zaman, bu bir kül 
halinde mütalâa edilmesi lâzım gelen bir mev
zu olarak karşımıza çıkar. Yani muhtelif ted-
'birileri bir arada alacaksınız; daha evvel de ifa
de ettim ve bunun neticesinde de fiyat hareket
leri normal bir seviyeye gelecek. Talbiî, fiyat ha
reketlerinde hepinizin de bildiği gibi esas mü
him nokta arz - talep kaidesidir. Bu bakımdan 
burada fevkalade dikkatli hareket etmek ' lâ
zımıdır, 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Yaptığınız bel
li, pastırma 50 liraya çıktı. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) —- Şimdi, ne yaptığımızı ifade etmeden ev
vel bu sene, yani 1972 senesinde 10 ay zarfın
da ne olmuştur ve geçen senenin 10 ayı ile mu
kayese ettiğimiz zaman durum nedir t Buna 
bakmakta fayda görmekteyim 

Geçen sene 10 ay zarfında, yani 1971 se
nesinin 10 ayı zarfında toptan eşya fiyatları 
artış nispeti yüzde 17,8 dir. Bu sene, yani) 
1972 senesinin 10 ayı zarfında toptan eşya 
fiyatları artış nispeti 10,6 d m Ankara ge
çinme endeksi rakamlarına baktığımız zaman, 
Ankara geçinme endeksi geçen sene 10 ay zar-
fıda yüzde 21,6 nispetinde artış göstermiştir. 
Bu sene bu rakam yüzde 9,7 dir. 
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:,..:, ,: MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) ~~ 
Sen hiç pazara eıktm mı? 

BAŞKAN — Lütfen. 
TİCARET BAKANİ NAİM TALÛ (De

vamla) —• İstanbul geçinme endeksi geçen se^ 
ne yüzde 22,8 nispetinde artış göstermiştir. 
Bu sene bu rakam yüzd-3 10 dur. Bunlar, res
mî rakamlanmızdır. Şu ifade edilebilir, de-
nir ki : «Bizim resmî rakamlarımız hadiseyi 
tam kapsamıyor, boşluklar vardır,» doğrudur. 
Tam, mükemmel bir sistem değildir. Ama ge
rek Ticaret Bakanlığının rakamları, geerk İs
tanbul'da yapılan muhtelif mercilerde yapılan 
rakamlar birbirine çoy yakındır. Ka'ldı ki, 
sistemde bir bozukluk olsa dahi trent de
vam ettiği için esas itibariyle artış tredini 
gösterir. Bu bakımdan, resmî rakamlarımız 
bunlardır. 

Şimdi bu rakamlara baktığımız zaman, 
zannediyorum ki, eğer meselelere biraz mü
samaha ile bakma imkânını bulabilirsek, ge-
çen seueki artış temposuna nazaran bu sene 
meydana gelen artışlar çok daha düşük se
viyede olmuştur. Temennimiz, bu temponun 
artmaması ve sene sonunda tahminimize göre 
(inşallah yanılmayız, tabiî kati söylemeye 
imkân yok) yiızĞe 12 - 13 edvarında bir top
tan eşya fiyatları ve yine ona yakın bir 
geçinme endeksi fiyatlanyle 1972 senesini ka
patacağız. Bundan mühim olan nokta, 1973 
senesinde demincek arz etmiş olduğum an
layış içinde ekonominin bir istikrara girmesi
dir. 

Bu arada şunu da ifade etmek isterim ki, 
fiyatlar ekonomik sebeplerle arttığı kadar, psi
kolojik sebeplerle de artmaktadır ve memle
ketimizde bu, çok sık olarak müşahede edil
mektedir. «Fiyatlar mütemadiyen artıyor» şek
linde neşriyat yapıldığı ve bu şekilde beyan
larda bulunulduğu takdirde, bundan istifa
de eden insanlar olacaktır ve fiyatlar hakika
ten artma temayülüne girecektir. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Te
mayül değil, bir hakikat, efendim. 

TİCARET BAKANİ NAİM TALÛ (De
vamla) — Bu arada Sayın Başbakanımızın 
bir beyanına temas buyurdular, arkadaşlrıımz. 
Ben de doknnmk isterim 

Bizim memleketimizde bâzı ifadeler, be
yanlar yanlış mütalâa edilme olanağına sahi-

.,bölüyor. Bir defa şunu ifade edeyim ki, 
bizdeki fiyat hareketleri mevsimlik bir temev-
vüce tabidir. Bunun mânası, bizde fiyatlar 
Eylül ayından itibaren yükselmeye başlar, bu 
yükseliş Şubat ayma kadar devam eder. 
Şubat ayamdan sonra Hazirana kadar aşağı 
yukarı aynı tempoda gider, Hazirandan sonra 
düşmeye başlar ve Eylüle kadar düşer. Bu, 
'normal trendidir. Binaenaleyh... 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Mahsûl köylünün el indeyken fiyatlar düşer, 
köylünün elinden çıktıktan sonra yükselir. 

TİCARET BAKANİ NAİM TALÛ (De
vamla) —• Binaenaleyh, Başbakanımızın ifade 
ettikleri nokta budur. «Fiyatlar şimdiye kadar 
bir miktar artmıştır, daha da artma ihtimali 
vardır,» demeleri de şu anda içinde bulundu
ğumuz aylarda fiyatlar normal konjonktüre 
göre artma temayülünde olduğu için, daha bir 
iki ay normal konjonktür icabı bir artma gös
terebilir demişlerdir. Bunu bu şekilde anla
mak lâzımdır, ifadeleri de böyledir zaten. 

Bu arada son olarak bir hususa daha işa
ret etmek isterim. Fiyat hareketlerinden hepi
miz şikâyet ediyoruz, sizler de ediyorsunuz, 
bizler de ediyoruz. Ama bu şikâyetlerin önlen
mesi için, zaman zaman almak mecburiyetinde 
olduğumuz kararlar ortaya çıktığı zaman, me
seleleri tek taraflı mütalâa etımek suretiyle bu
nun karşısına çıkıldığı görülüyor. Bizim is-
trihamımız şu; sayın konuşmacı da temas bu
yurdular, dediler ki, «Hükümet Parlâmento 
ile elele vermek suretiyle bu dertleri halledebi
lir.» Biz de aynı şeyi söylüyoruz. İstirhamı
mız, bizim bu istikamette aldığımız kararlarda 
bizleri desteklemeniz, asgarî ölçüde karşımıza 
çıkmamanızdır. Çünkü, daha evvel de ifade et-
fmiştim, fiyat hareketlerini önlemek içim mu
ayyen tedbirler almak lâzımdır. Tek taraflı 
tedbirle yapamazsınız. 

Daha evvel Sayın Savcı da (lokundukr, ha
kikaten ifade ettim, bir memlekette para arzı 
normal artış temposunun üzerine çıktığı tak
dirde, ne yaparsanız yapm fiyatian istenilen 
seviyede tutmaya imkân yoktur. Bu bakımdan 
para arzını her halükârda bu memleketin eko
nomisine uygun bir seviyede tutmak için geretk-
ili tedbirleri alacaksınız. Bu tedbirlerin içine 
çok şeyler girer. 
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Tarım ürünlerinim fiyatlarını düşürmekte mi? 

TİCAEET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Biz, mümkün olanın hepsini aldığımızı 
zannediyoruz ve şu anda elde ettiğimiz netice
ler de belki mükemmel değil, belki istenilenin 
daha .üzerinde; ama her şeye rağmen, fiyat
larda bir yavaşlama olduğunu kabul etmek za
ruretini zannediyorum gösteriyor. Biz, fiyat 
hareketlerini normal seviyeye getirmek için 
her türlü tedbiri almaya kararlıyız ve bunun 
için büyük gayret sarf ediyoruz. Bir arkada
şımız dediler ki, «Hükümet hiç bir şey yapmı
yor.» E, Hükümet her yaptığını, her an ilân et
mek suretiyle faaliyette bulunamaz, biz neti
celere bakmak suretiyle karar veriyoruz. Şu 
andaki neticeler, yine ifade ediyorum, ist/edi
ğimiz neticeler şeklinde tecelli etmemekle be
raber, büyük bir salâh eseri gösteriyor. Te
mennimiz, bundan sonra alınacak tedbirlerle 
de bu salâh daha da iyi bir hale gelecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
YASAK AKAL (Samsun) — Kaç kişiye 

daha madalya vereceksin, onlar memnun? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale buyurmayın. 

11. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türk-
menoğlu'nım pancar müstahsillerimn durumu 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Türkmenoğlu, 
pancar müstahsillerimizin durumu hakkında 
gündem dışı, buyurun efendim. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkanım, saygı değer milletvekili ar
kadaşlarım ; 

Ülkemizin 52 ilini, 6 000 köyünü, 250 000 
çiftçisini ve Yüce Meclisimizin sayın üyeleri
nin de seçim bölgelerinin dertleri olması hase
biyle büyük çoğunluğunu ilgilendiren Türkiye' 
şeker pancarı üreticilerinin durumunu dile 
getirmek üzere huzurlarınızdayım. 

Vakıa bu konu Yüce Meclise birkaç kere
ler getirilmiştir, fakat netice istihsal edilme
diğinden, seçim çevremizde dinlediğimiz yüz
lerce dertlerden dolayı bir kere daha huzurunu
zu bu mevzu ile işgal ediyorum, özür dilerim. 

Sayın milletvekilleri; 

Şeker, bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz
de d* kolay ve ucuza temine edilen bir besin 

i maddesidir. Fiyatının ucuzluğu veya pahalılığı, 
gerek üreticilik ve gerekse tübeticilik yönte^ıy-

• le tüm toplumumuzu ilgilendirdifi için bu mevzu 
üzerimde hassasiyetle durulmasının gerektiği 

I anlaşılmaktadır. 
Bu -nedenlerle şeker fiyatının tespiti, 6747 

sayılı bir Kanunla ve bu kanunun 8 nci madde
si gereğince fiyat tespitleri, Bakanlar Kmrulu-

I na terkedilmiştir. Pancar fiyatlarının eleştirisi
ne geçmeden önce konunun pancar, neticenin 
şeker, şekerin de tatlı bir ımadde olduğunu bile-

I rek eleştirilerimi ve izahlarımı tatlı kanallara 
I aktararak,- yumuşak kelimelerle ifadeye çalı-
I saçağım. 

Şekerin sanskritçenin sakkara kelimesinden 
iştikak ettiği, dünya dillerine girdiği; arapla-
rm sakkar, İngilizlerin sııgar, Almanların zne-
ker, Fransızların sucre diye ifade ettikleri bilin-

I ımektedir. Şekerin ilk önceler^ tropikal ımem-le-
I ketlerde yetişen şeker kamışından yapıldığı, 

sonradan pancar usaresinden çdk daha tatlı ol-
I duğu ve usarenin daha çabuk kristalleştiği gö-
I rülerek imalâtın bu nebat üzerine intikal ettiği 
f anlaşılmıştır. 
I Şeker sanayiin dünya üzerinde geniş ve uzun 
I bir gelişimi vardır. Vaktin müsaadesizliği do-
I layısıyle bu hususu izah etmeyeceğim . 
I Türkiye'mizde Birinci Cihan ve Kurtuluş 
I Savaşından sonra, kalkınmak için 2 sorun üze

rinde dikkatle durulmuştur. Bunlardan birisi ta-
I mm, Ötekisi ise sanayi idi. Sanayi tarıma, her 
I ikisi de yerli ve doğal kaynaklara dayanmalıydı. 
I Bu şartları nazarı itibara alarak şeker ve tekstil 
I sanayilerinin kurulmasına ve bunlardan işe ibaş-
J 1 anmasına karar verilmiştir. Verilen kararın 
I doğruluğu, alman neticenin memnuniyet verici 
I olmasından anlaşılmıştır. Çünkü her iki sanayiin 
I de unsurları bizim yerli ürünlerimize, mahallî 
I olanak ve imkânlarımıza dayalı bulunuyordu. 
I sarf edilen çabaların boşa gitmediği, her iki kol-
I da da yüzümüzün güldüğü, tekstilde dünya pi-
I yasasını tuttuğumuz, şeker sanayiinde de kendi-
I mize yettiğimiz ve hattâ bir miktar da arttığı, 
I bu artanı da sattığımız memnuniyetle müşahede 

edilmiştir, artık bu bir gerçektir. Bu gerçeğin 
yanında başka gerçekler de vardır. Bunların da 
bilinmesinde faydalar vardır. 

I Aslında pancar nebatı her toprakta ve her 
I iklimde yetişmez. Bu (bitki, ne sıcağı ne de söğü-
I ğu sevmez, ekstrem bir toprak ve vasat ister. Nâfc-

m -
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lı Ibir nebattır,-çok <emıek ve ihtimama ihtiyacı 
vardır. Hiçbir eksikliği kabul etmez, nankördür,. 
bütün bu naza niyaza rağmen birim sahadaki ye
rimi de o kadar ahım, şahım bir şey değildir,, dü
şüktür. 

Bugün pancara rakip, bitkiler, birim sahada 
verimi daha rantabl olan 'bitkiler çoğalmıştır. Bu 
durum karşısında Devletin şeker politikasını 
daha hassas ve daha dikkatli yürütmesi icatoedi-
yor."îlk önce bize yeter ve artar gibi görünen 
geçici tutuma aldanmamalıyız. 

Nüfusumuzun hızla arttığını, pancara rakip 
bitkilerin çoğaldığını, (Ayçiçeği, Amerikan mı
sırı gibi) pancarın her iklim ve toprakta yetiş-
meyip sahasının mahdut bulunduğunu, köylü
nün bir kere, daha verimli rakip bitkilere yö
neldiğini tasavvur edersek o takdirde şekerin bi
ze yetmeyeceği, döviz karşılığı şeker ithal ede
ceğimiz neticesine varırız. 

Bu nedenlerden dolayı bu hassas konu üze
rinde daha da hassas olmalıyız. 

Bu gerçeklere istinaden pancar yetiştiricile
rinin mağduriyetleri cihetine gidilmemesi için 
tüm tedbirleri eksiksiz ve sıradan almak mec
buriyetindeyiz. 

İlk aıkla gelen, hemen pancara bir miktar 
zaım yapılması; evet, doğru. Ama denilecek ki 
ya şekerin fiyatı da artarsa?.. Olabilir. Fakat, 
yetkililer isterlerse bunun da çaresi vardır, bu
lurlar ve alırlar. Meselâ; pancar şirketlerinin 
bilançolarının tetkikinden anlaşıldığı 'gibi, pan
carın şeker imâlinde kullanılan birtakım imput-
lardan bâzılarından fedakârlık yapılarak artan 
pancar fiyatlarını şekere inikas ettirmeden, is
tenilirse Devletin kilo başına aldığı 80 ilâ 100 
kuruşluk vergisinin bir kısmından veya tümün
den vazgeçilerek buna da çare bulunabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; hepinizce malûm
dur ki, şeker pancarı üretimi, çok güç ve çok 
emek isteyen işletme tarzıdır. Mevsiminde ek
me, tekleme, seyreltme, sulama, ziraî mücade
le, hasat, baş kesme ve kantarlara kadar nakli
yat gibi birçok çalışma şekilleri vardır. Bunla
rın, hepsi de el emeği ve insangücüne dayanan 
işlerdir. Pancar yetiştirmede pekçok işçi çalışı
yor ; hektarda 188 kişi. Yapılan tetkiklerde ve 
22 kalem ziraat ürünllerinin yetiştirilmesinde 
bir araştırmaya, göre, en çok işçi istihdam eden 
tarım ürünleri içinde tütün, havuç ve üçüncü 

olarak ,da pancarın geldiği anlaşılmaktadır. İş
çinin ise gündeliği yıldan yıla değişmekte, orta
lama iki yılda % 22,8 arttığı görülmektedir. 
Pancar fiyatları da, 19641den 19,70'e kadar kilo
su 14,8: kuruş olarak sabit kalmaktadır. Ancak, 
7 . 8 . 197ötâe fiyat 20 kuruşa çıkarılmış, arka
sından gelen devalüasyon neticesi emtia fiyat
ları yükselmiş, pancar fiyatı sabit tutulmuştur. 
Bu hal ise maliyeti, yani pancarın yetişme ma
liyetini yükseltmiş ve neticede müstahsil gelir
lerinde azalmalar ortaya çıkmıştır. 

Pancar üretimindeki 'girdilerden ve fiyat ar
tışlarından birkaç örnek de vereyim. 

Ferguson traktörü 1970 yılında 40 500 lira 
iken 1972'de 65 ilâ 70 000 lira olmuştur. 

Bir motopomp 1970'de 6 200 lira iken 1972'de 
8 800 liraya çıkmıştır. 

Santrfüj 4 000 liradan 6 000 liraya çıkmış 
olup, keza yedek parça fiyatlarında da bu ölçü-, 
de artışlar olduğu müşahade edilmektedir. 

Aslında bu fiyatlar da, Ankara Pancar Eki
cileri İstihsal Kooperatifinin ortaklarına, çok az 
bir kâr ilâve ederek sattığı fiyatlardır. Haddi
zatında çiftçiler, bu malları piyasadan daha 
pahalıya almaktadırlar. 

Toprak hazırlıkları işlerinde kullanılan mal
larda fiyatlar % 11 ilâ 77, sulama işlerinide kul
lanmalılarda '% 12 ilâ 31, tahmil - tahliye mal
zemesinde % 53 oranında artmıştır. Bir de bun
lardan ayrı çiftçinin yakacak, yiyecek malzeme
sinde, yani mübrem ihtiyaç maddelerinde 1963 
senesinde 100 olan fiyat, 1971 senesinde orta
lama 182 olmuştur. 

Akaryakıt fiyatları da benzinde !% 7,3, mo
torinde '% 9,3, gazda'% 9,6 artmıştır. Sun'î güb
re fiyatlarında, kararnameye göre 1971 yılından 
itibaren bir fiyat artışı görülmez; ama üretim 
tüketimi karşılayamadığından gübre karabor
saya düşmektedir. Nitekim, ıkompoze gübre 1970 
yılından sonra % 31,9 ilâ •% 75,7'ye kadar bir 
yükselme göstermiştir. 

Bu fiyat artışları önlenemediğinden şeker 
pancarı her yıl biraz daha pahalıya istihsal edi
lerek çiftçinin bunalımına sebep olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 1968 yılında yapı
lan bir araştırma hesabına göre bir hektardan 
elde edilen pancarın maliyet fiyatı 4637 lira 
küsur kuruş, satışı 4637 lira 80 kuruş olarak-
hesaplanmış. Bu, pancarın kilosunun 20 kuruşa 
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yükseltilmesi zaruretini ortaya koymuştu. Bu
gün de, aynı nedenlerle bu konu üzerine eğilme
miz gerekiyor. Böyle bir hesapla pancarın fiyatı 
23,4 kuruşa malolmaktadır. 

Pancar fiyatının tespitinde bütün dünya ül
keleri ile bir kıyaslama yaparsak, 26,5 kuruş 
olarak ortaya çıkar. Ortak Pazar ülkeleriyle bu 
kıyaslamayı yaparsak 25,8 kuruş; buğdayla kı
yaslarsak 27,2 kuruş; diğer rakip bitkilere göre 
hesaplarsak 32,5 kuruşa malolmaktadır. Bu yüz
den pancar tarımının ülkemiz ekonomisine ya
rarlı olabilmesi için kilo fiyatının 30 kuruş ol
masında büyük yararlar vardır. Sayın Hükü
metimizin ve ilgililerin bu fiyatı, şeker fiyatına 
ve diğer emtialara inikas ettirmeden tasarruf
larla yapabileceklerine kaani bulunuyorum. 

Bugünlerde reformların gerçekleşmeleri ya
nında, pancar üreticilerinin de yaralarına bir 
miktar merhem sürülmesini ve bu müstahsilin 
bunalımdan kurtarılmasını temenni ediyor, Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. 

12. — Millî Savnma Bokum Mehmet îzmıen'-
in, Traibzon Milletvekili Mehmet Arslantiirk'ün 
gündem dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı, 
buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-
men (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Bugün burada gündem dışı bir konuşma ya
pan Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Ars-
lantürk'ün değindiği «er öğretmenler» konusu 
hakkında bir açıklama yapmak (istiyorum. Sa
yın Başfcatti bu açılklainuaıljaıraıına fıırisıaıt veırdiküleıri 
için kendilerine teşekkür ederim. 

Efendim, mesele şu : 
1111 sayılı Askerî yükümlülük Kanununu 

değiştiren 1315 sayılı bir Kanun var. Bu kanu
na, 1975 yılma kadar yürürlükte kalmak üzere 
bâzı şartlarla erlerin öğretmen olarak askerlik 
yapmaları kaydı konmuş, bu kaydı da arz et
tiğim kanunun geçici 6 ncı maddesi koymuş. 
Bu maddenlin uygulanması dolayısiyle bir an
laşmazlık meydana geldiği için, son günlerde bu 
anlaşmazlık üzerine, yani askerî uygulamayı 
yapan makamlarla, askerî yükümlülerin anla
yışı arasında bir fark meydana geldiği için son 
günlerde idarî makamlara, hattâ Danıştaya da
va açmak suretiyle bir şikâyet konusu olan bir 
meseledir. Meselenin aslı şudur : 

Arz ettiğim 1315 sayılı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesi; - Kanun maddesi yanımda olmadığı 
için aynen okuyamıyorum-, fakat kesinlikle hük
mü tekrar etmeye çalışacağım - • 

«Son yoklamanın yapıldığı sırada öğretmen 
okulu mezunu olup, aynı zamanda o tarihte 
Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtında öğretmen 
olarak çalışmakta bulunanlar askerliklerini er 
öğretmen olarak yapabilirler. 

Bu uygulama 1975 yılma kadar sürer.» di
yor. 

Böyle bir ihtüyaç, ilkokullarımızda öğretmen 
bulunamaması yüzünden çıkmış ve arz ettiğim 
böyle bir kanun tedvin edilmiş. Bu kanunun 
uygulaması sırasında öğretmen okulu mezunu 
olmayıp da lise mezunu veya lise muadili bir 
okuldan mezun olduğu halde muadelet imtiha
nı, fark imtihanı, yahut öğretmen olmak için 
gerekli derslerin imtihanını vermek suretiyle 
ilköğretmenlik yapma ehliyeti sabit olmuş kim
seler de bu kanundan istifade ettirilmiş. Fa
kat, şart, daima son yoklamasının yapıldığı sı
rada gerek doğrudan doğruya öğretmen okulu 
mezunu olmak veya muadelet imtihanı vermek 
suretiyle öğretmenlik ehliyetini !iktisabetmek ve 
aynı zamanda da o tarihte Millî Eğitim Teşki
lâtında öğretmen olarak çalışmakta bulunmak
tır. 

Şimdi, tatbikatta bu hüküm bir aralık sanı
yorum ki, son yoklamalarının yapıldığı tarih
ten sonra öğretmen okulu mezunu olup veya de
min arz ettiğim şekilde muadelet imtihanı ver
miş olanları da bu karnından istifade ettirme 
gibi bir uygulama yapılmış; fakat yanlışlığın 
farkına varılınca kanun hükmü aynen tatbik 
edilmiş. Çünkü, arz ettiğim gibi kanun, son yok
lamaların yapıldığı sırada hem öğretmen okulu 
mezunu veya muadelet imtihanını vermüş olmak 
ve aynı zamanda da Millî Eğitim Teşkilâtında 
vazifeli öğretmen bulunmuş olmak şarttır. Bu
nun gayrisine bu kanunun tatbik edilmesi 
mümkün değildir. Mesele bu.. 

Şimdi, Danıştayda bâzı davalar açıldı. Dava
yı açanlar diyorlar ki ; efendim burada eşitlik 
yok. Bir tarihte, bir zamanlar son yoklamanın 
yapıldıktan sonra da bu sıfatı iktisabetmliş olan
lara bu er öğretmenlik görevi, vazifesi verilmiş, 
bize de verilsin deniyor. Yüce Meclisin sayın 
üyeleri takdir buyururlar ki, kanunların hukiim-

— 279 — 



M. Meclisi B : 11 29 . 11 . 1972 O : 1 

leri sarih, olduğu şekilde aynen tatbik edilmek 
gerekir. Bir yanlışlık yapılmış, bir uygulama 
yapılmış arz ettiğim gibi; ama bu kanun hük
müne aykırı olarak yapılan uygulama eşitlik 
için bir örnek, bir öntatbikat, bir iddia, bir hak 
iddiası konusu olmamak lâzımgelir. Mesele bun
dan ibarettir. Damştayda davalar açılmıştır, 
bâzı tatbikatın, yani uygulamanın tehiri, yürüt
menin tehiri kararı verilmiştir, halen Danış
tayda tetkik ediliyor. Biz de Daıııştaya kanun 
hükümleri gereğince bu husustaki bilgilerimizi, 
görüşlerimizi arz etmiş bulunuyoruz. 

Mesele bundan1 ibarettir arz ederim. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. 
Kısa, bir kaç maddeden ibaret sunuşlar var, 

sunuşları takiben, dün müzakeresini sürdürdü
ğümüz 6831 sayılı Orman Kanununun müzake
resine başlayacağız ve saat 18,00'de bu müzake
reyi keserek bugünkü gündemimizde bulunan 
aktarma teklifleri ile süreli kısa bir kanun var 
onların görüşmesini'yapacağız. İlgili komisyon 
ve Hükümetin hazır bulunmasını rica ederim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkan, üç yıldır bekleyen sözlü sorular 
var, onlara ne zaman sıra gelecek lütfeder mi
siniz? Tam üç yıl oldu. 

BAŞKAN — Efendim, üç yıl olduğuna göre, 
bu kürsüden sık sık ifade edildi; bu elimizdeki 
çalışmamızı düzenleyen bir İçtüzük var, onu 
uyarak buraya çıkıyoruz ve onu aynen tatbik 
ediyoruz. Bu, ya İçtüzüğün kifayetsizliğinden 
veya- gündemimizin çok dolu oluşundan olsa 
gerek, başka türlü izaha imkân yok. Biz Baş
kanlık olarak her hangi bir şekilde Meclisin za
manını başka bir konuda israf etmiyoruz. Za
man zaman çok çalışma, daha fazla çalışma, ça
lışma gününü artırma, çalışma saatini artırma 
şeklînde teklifler ile geliyoruz. İnşallah bu yıl 
bu dediğiniz konulara biraz girebilme olanağını 
bulabiliriz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Çarşamba günleri sözlü sorulara zaman ayrıla
caktı? 

BAŞKAN — Yeni İçtüzük de belki buna ye
ni imkânlar getirir. Şu anda bu konuda yapa
cağım bir şey yok. 

13. — Vazife üe yurt dışına gidecek olan Sa
nayi ve Teknoloji Baham Mesut Erez'e, Ulaştır

ma Bakanı Rıfkı Danışman'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/959) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in dönüşüne- ka
dar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ulaştır
ma Bakanı Rıfkı Danışman'm vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
14. — Vazife üe yurt dışına giden Devlet Ba

kanı Doğan Kitaplı'ya, Gümrük ve Tekel Baka
nı Haydar Özalp'in vekillik etmesinin uyg,un gö-
rüdüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/958) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı'nın dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
15. — Adana Milletvekili Fazıl &üleç'in ya

sama dokunulmazlığı hakkındaki dosyanın iade
sine dmr Başbakanlık tezkeresi (3/960) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir geri alma tez
keresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 5 . 1972 tarihli ve 6/2 - 3062 sayılı 

yazımız. 
Adana Milletvekili Fazıl Güleç'in yasama 

dokunulmazlığı hakkındaki dosyanın iadesine 
dair bu kere Adalet Bakanlığından alman 
22 . 1 1 . İ972 tarihli ve 47222 sayılı tezkerenin 
sureti ile eki bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 
BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Eki 

okunmadı Say m Başkanım, 
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BAŞKAN — Efendini, teklif sahibi Başba
kanlık, gündeme girmemiş bir konuyu geri ta-
lcbetmcktedir; onu oya sunmadan geriverirken 
Genel Kurulun da bilgilerine sunuyoruz. Gere
kirse tetkik edebilir; bir usulsüzlük varsa me
sele yapabilirsiniz. 

16. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının geriverilmesine dair Bütçe Karma 
.Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bir önerce var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 
yer'alan, 709 S. Sayılı (1972 yılı Bütçe Kanıir 
nuna bağlı cetvellerde değişikik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı) mu Komisyonda tekrar 
inedenmek üzere geriverilmesini saygıylc arz 
ederim. 

Bütçe - Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğhı 
BAŞKAN — Gündeme girmiş olan bu konu

nun Komisyona iadesi hususunu Genel Kurulun 
tasviplerine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17. — Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci'nin, 
Sayıştay Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi (4/335) 

BAŞKAN — Çeşitli komisyonlardan istifa
larla ilgili önergeler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sayıştay Komisyonundan istifa ediyorum. 

Bilginize arz ederim. Saygılarımla, 
Ordu 

Cengiz Ekinci 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı I 
'maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antal
ya Milletvekili) İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
'•eklenmesine dair kamın teklifi ile, Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı \ 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde 
ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 6422, 6969, 
7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin 1 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
18. — Zonguldak Milletvekili Fuat Âk'ın, 

Bayındırlık Komisyonundan İstifa ettiğine dair 
önergesi (4/332) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Seçilmiş bulunduğum Bayındırlık Komisyo-
yonundan istifa ediyorum. Gereğinin yapılma
sını rica ederim. 

Zonguldak 
Fuat Ak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
19. — Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop'-

un', Orman Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi. (4/333) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Talebim bulunmadan seçilmiş olduğum Or

man Komisyonundan istife ediyorum. Gereğine 
emirlerini arz ederim. Saygılarımla. 

Bolu 
Halil İbrahim Cop 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

20. — Adıyaman Milletvekili Zeki Adıya
man'ın, Çalışma Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/334) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Seçilmiş olduğum Çalışma Komisyonu üye

liğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Adıyaman 
M. Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma 
Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkındırma 
Kooperatifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
Anayasa, Adalet, Orman ve Plân komisyonların
dan 3'er üye seçilerek kurulan 73 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/583, 2/572, 2/515) (S. 
Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1 nci ek) (1) 

(1) 584, 584 ve 695'e 1 nci ek S. Sayılı bas-
mayazılar 10 ncu Birleşim .tutanağının sonuna 
eklidir. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Orman Kanunu üzerinde mü
zakerelere devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bulun
maktadırlar. 

Söz sırası Adalet Partisi' Grubu adına Sayın 
Sabri Keskin'de... 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Efendim 
ihsan Ataöv arkadaşımız konuşacaklar. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Ataöv, 
Adalet Partisi Grubu adına buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkan, değerli arkadaş]anım,; 

Anayasamızın 131 nci maddeslinde şöyle bir 
fıkra yer almaktadır : 

«anayasanın yürürlüğe girdjiği tarihten önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak 'kaybetmiş olan tarla, bağ meyvelik, zey
tinlik: gabi çeşitli tarım alanlarımda veya hay
vancılıkta kullamılmıasında yarar bulunan top
raklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırla
rında hiçbir daraltma yapılamaz» diyor Ve de
vam i le rek «ıBu husus kanunla düzenlenir» şek
linde kesin bir hüküm getiriyor. 

Anayasamız 1961 yılında yürürlüğe girmiş
tir. Anayasamızın vaıtandaşlariimızı büyük çap
ta ilgilendiren emredici bu hükmü 1972 yılında, 
yani şu anda ele alınmaktadır. Anayasa/mızın 
«kanunla düzenlenir» hükmü 11 seneden beri 
ele alınıp düzenlenmediği için orman köylüsü ıs-
tırabıyle başbıaşıa kalmıştır. Anayasamızın bir 
maddesinde yer alan «Orman suçları için af çı
karılamaz» hükmüne dayanılarak 11 seneden 
beri orman suıçlarıylıe ilgili bir af çıkarılaımamış-
tır. Geçen sene Yüce Meclisin büyük mücadele, 
büyük münakaşa ve büyük gayretleriyle çıkarıl
mış olan bir af kanununa da Parlâmîemlto dışı 
muhalefetin gayretkeşliği yüzünden bâzı çevre
lerde etkili olunmuş ve maalesef Savın Cumhur
başkanımız tarafından da veto edilmiştir; bu af 
kanunu da bugün Adalet Komisyonumda belkle-
mekteıdir. Parlâmentonun ve Hükümetlerin bu 
konudaki - Anayasa icabı - görevlerini zamanın
da yapmamış olmaları sebebiyle Türkiye'nin bü
yük çoğunluğunu teşkil eden orman köylüsü 
ıstırabıyle haşbaşa kalmıştır. 

Geçen sene orman affıyle ilgili kanun bura
da görüşülürken bütün gruplara mensup sözcü- I 
İer 6831" sayılı Kanunun Anayasanın 131 nci I 

maddesiyle ilgili olacak şekilde biran evvel de
ğiştirilmesini, bu suretle de çıkarılamayan af 
kanunundan vatandaşın büyük çapta istifade 
edeceğini beyan eıt/mişlerdi. 

Şimdi, iki arkadaşımla birlikte yaptığımız 
bir teklif ve ondan sonra da Hükümettin getir
miş olduğu tasarı bir geçici komisyonda ele 
alınmıştır. 12 Marttan önceki Hükümetler za
manında Orman Balkanı olan Sayın Hüseyin 
Özalp tarafımdan hazırlanıp da Yüce Meclise 
verilmiş olan bu kanun tasarısı, 12 Marttan son
raki Hükümet tarafından geri alınmış; bâzı re
vizyonlara tabi tutularak tekrar Yüce Meclisin 
huzuruna getlirüımişttlir. 

Bu geni almalar, tekrar getirmeler ve çe
şitli nedenlerle bu işin itilmiş olması, konuyu 
'ehemmiyeti yok gilbd göstermektedir. Netekim 
bugün bendenizin oturduğum yerden Sayın 
Basjkana birkaç defa «gündeme geçelim» deyi
şimin sebebi de çok önemli olan bu tasarının bi
ran evvel çıkmasını temin içindi; ama bugün 
2,5 saat süren gündem dışı konuşmalar bu tasa
rının müzakeresini tekrar gedktirmjişitir, saat 
18,00'de de bu konuşmaların kesileceğini Sayın 
Başkan ifade etmişlerdir. 

Bendeniz, Anayasa emri olan ve vatandaş ço
ğunluğunu büyük çapta ilgilendiren, Orman Ba
kanlığı yetkililerini de günlerce Meclis koridor
larında bekleten bu tasan üzerindeki müzakere
lerin, bundan sonra ele alınacağı gündemıde 
yazılı olan konulara tercih edilerek aralıksız 
devamını sağlayacak bir önergeyi sayın grup 
arkadaşlarımın riyasetle vermelerini istirham 
edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, huzurumuza gelen tek
lif çok önemli bir Anayasa hükmünün yerine 
getirilmesiyle ilgilidir dedim. Şimdi, orman -
köylü münasebetlerini organize edecek olan ve 
orman içinde, orman kenarında yaşayan köylü
nün büyük çaptaki hayatî meselelerini hailede -
oefc olan bir tasarıyle karşıikarşıya bulunmak
tayız. Bu tasarı Adalet Partisi Grubunca büyük 
çapta beniim)senımelkte, desteklenmekte ve sürat
le çıTıarılmıası istenmekte olan bir tasarıdır. Bu 
tasarıda orman köylü münasebetlerini daha iyi 
şekle sokacak hükümler vardır; bâzı eksiklik
lerine rağmen bu hükümler bu tasarıda mevcut
tur. 

Sevgili arkaıdaşlanjm, Anayasamız, orman
dan daha verimli olan bağ, bahçe, hayvancılık 
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ya^m&ya müsait yerlerin, meyve veren ağaçla
rın, ZieytaniiıMıerin bulunduğu yerlerin orman sı
nırları dışına çıkarılmasını âmirdir, ama bugün 
Anayasamızın bıı âmir hükmü şu önümüzdeki 
tasarıyle gün ışığına çıkmadığı için, bundan 
15 - 20 sene önce Devlet tarafından parsellene-
reik, imar - ihya etsin, zeytinlik yapsın, millî 
gelire katkıda bulunsun diye köylüye tevzi edil
miş olan yabanî zeytinliklerin tapuları aradan 
20 sene geçmediği için henüz köylüye verileme
miştir. Köylü imar - ihya ettiği, aşıladığı, millî 
gelire katkıda bulunacak hale getirdiği bu zey
tinlikleri kendi malı olarak muhafaza edeme -
inektedir. 0;rman Bafcanlığıyle Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü arasında, Devlet Bakanlığı 
arasında varılmış bir anlaşmaya göre, orman 
tahdidi içerisinde bulunan yerlere Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü müdahale etmemekte
dir. Onman idaresi, Anayasa kapsamına orman
lar cümlesinde giren böyle zeytinliklerde, mey
veliklerde, bağlarda, bahçelerde ve hayvan bes
lemeye müsaidolan sahalarda bu katı davranışın 
içerisinde buıkmımıasa da, tapu kadastro ekiple
rinin gittikleri o safhalarda kadastronun yapıl
masına müsaade etse, vatandaş 'büyük çapta 
huzura kavuşacaktır. 

Şimdi, vatandaşın mülkiyet hakkı, tatbâfc 
edilen bugünkü sisteme göre garanti değildir. 
Çünkü, Onman İdaresi vatandaşın tapulu arazi
sinden lüzum gördüklerine tapu iptal davası 
açabilmektedir. Tapu iptal davası acımış olduğu 
yerler için - orman sınırları içinde veya dışında 
bulunsun - hiçbir ölçü ve tahdit yoktur. Bugün 
Türkiye'de Orman İdaresi arzuladığı yer için 
tapu iptal davası açabilme yetkisini haizdir. Or
man İdaresinin tapu iptal davası açmış olduğu 
yerlere hâkim giderek, burası fıstıklıktır, burası 
na-renciye bahçesidir, burası zeytinliktir, burası 
yer fıstığı tarlasıdır, burada yağlı nebatlar ye-
tiştMlmektediir, ben burasını orman olarak mü
talâa etmedim diyemiyor; hâkimin takdir hakkı 
yoktur. Geçici 1 ncd maddeye göre hâkim bir 
yerin orman olup olmadığını Orman İdaresine 
sarmaktadır; Orman İdaresi, ben burasını or
man olarak mütalâa ediyorum, tapu iptal dava
sı açıvorum dediği zaman hâkim onu Orman Ba
kanlığına soruyor, Orman Bakanlığı Başmüdür
lüğe gönderiyor, Başmüdürlük İşletme Mü
dürlüğüne, İşletime Müdürlüğü bölge şe

fine gönderiyor, bölge şefi de zaptı tutan 
orman bakım memuruyla beraber geli
yorlar ve burası ormandır diyorlar; hem dava
cı he';xi bilirkişidir, hem davacı hem hâkimdir. 
Vatandaş lehine bunun dışında bir takdir alın
mış olduğu vâki değildir. Bu itibarla, tapunun 
da hükmü kalmamaktadır, mülkiyet hakkı bu 
büyük ve tok taraflı imtiyazla ortadan kalk
maktadır. Vatandaş, tarla benim tarlam mıdır, 
yoksa yarın Orman İdaresi bîr tapu iptal davası 
açar da benim elimden burasını alır mı diye 
korkmaktadır. Bundan dolayı da üzerinde her
hangi bir çalışma yapamamaktadır. Bunun çe
şitli bölgelerde büyük, çok büyük örnekleri var
dır; huzurunuzda bir tane örnek' vereceğim: 
Bunu özel k o n u ş m a l ı m d a Sayın Balkana ve 
Bakanlık yetkililerine intikal ettirdim, fakat 
Yüce Meclisin ldirsüsünden ifadeyle zabıtlara 
girmesini vte Türkiye 1de bir orman tatbikatının 
nasıl yapıldığını helkesin bilmesini ve Cumhur
başkanlığına falan kanunu veto ediniz Sayın 
Cumhurbaşkanım diye Ormancılar öeraıiyetin
den, elit taibaikadan çeşitli müracaatların yapıl
ması karşısında Türk köylüsünün, orman içi ve 
orman kenarında yaşayan Türk vatandaşının ıs-
tırabıyle nasıl karşılkarşıya buhtnduğunu herke
sin bilmesine fırsat vermek için tekrar edece-
ğjm. 

Sevgili arkadaşlarını, biliyorsunuz deniz kı
yılarının turistik değeri artmıştır. Bu meyanda 
Akdeniz kıyıları da turistik yönden hayli değer 
kazanmıştır ve çeşitli yatırımların, çeşitli tesis
lerin yapıldığı yerler haline gelmişlerdir. Bura
larda tahdidin dışında bulunan yerleri yurdun 
çeşitli belgelerinden bâzı müteşebbisler çeşitli 
kanallardan satmamışlardır. Satınalmadan ev
vel gitmişler Devletin valisine, vali muavinine, 
Orman Başmüdürüne, işletime müdürüne sor
muşlar; «Ben burasını alacağım bir mahzuru 
var mıdır» demişler. Onlar açmışlar tahdit ko
misyonu haritalarını, burası tahdidin dışında
dır, alabilirsin demişleirdir. Zaten tapulu arazi
dir, elde tapu vardır. 

Bunlar alınmıştır. Kimler tarafından alın
mıştır? Çeşitli vatandaşlar tarafından alınmış
tır, havacı pilotlar tarafından alınmıştır, subay
lar tarafından alınmıştır, ses sanatkârı Zeki Mü-
ren tarafından alınmıştır. Aradan bir müddet 
gelmiştir, 15 metre genişliğinde, 50 metre de
rinliğinde parseller... Orman İdaresi tarafından 
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tapu iptal davası. açılmıştır. Hangilerine? 15 
motre genişliği mdolkd vatandaşı nfoimo tapu iptal 
davası açılmış, yanımdaki Zdki Müren'*? tapu ip
tal davası açılmamıştır. Onun yanındaki vatan
daşa tapu iptal davası açılmıştır, yanındaki ha
vacı pilota tapu iptal davası, açılmamıştır. Onun 
yalımdaki subay arkadaşa açılmamıştır, yanın
daki diğer vatandaşa açılmıştır. 

Misal oİaraik yeniyorum, Antalya'nın Batl
ısında kemere doğru gidicıiken Bcldibi donen 
mevkide tahdit dışında tapulu, parselli araziler 
vatandaşlar tarafımdan satınalınmış, bâzı imti
yazı]] vatandaşiara dava açılmamış, bâzı fukara 
vatandaşlara (lava açılmış veyahut da tesis ya-
paoak vatandaşlara (kıya açılmıştır. Bunu gö
ren köylü, tapunun Onman İdaresi elimle ne far
kı, ne kıymieti var diye f e ryadıetmektedir. 

Xe olmuştur açılan davalar? Halkım biliıtki-
şi ile berıaıbor gitmiştir. Bilirkişi, «Burası orman 
değildiı*» demiştir, ama Onman İdaresi demiştir 
İd; diayır, bilirkişi mi n vermiş olduğu rapora 
dıtıtıiba. etmiyoruz. Bu kanunun geçidi 1 nei mad
desine göıv bu, Balkanİrktan sorulsun..» Tabiî 
hâildim .do mecburen Orman. Başkanlığına sor
muştur. Orman Bakanlığı simdi oraya yeniden 
biı." heyet, göndermiş. Üzerinde biıfcaç fame göl
gelik olsun diye.. Denizim kenarıdır İm, kumdur 
burası arkadaşlar kum. Buraya orman fidanı 
ekseniz yetişmez. Vakti zıamıanında yetişmiş bir
kaç tame gölgelik var, ihtiyarlamış, deniz dal
galarından dolayı yaprakları da küsmüş küt 
çam ağacından başıka bir şey yolktur. Şimdi bu
raya Onman İdaresd, efendim, her ne kadar tah
didin dışındaysa da burası özel ormandır demiş, 
oraya özel ormandır diye bildiriyor. Şimdi hâ
ldim de vatandaşa, burası özel ormandır. Bina
enaleyh, sen buradan cılk, tapunu iptal ettim 
diyecektir. 

Niçin tapu teminatı altında olmadığımızı bu 
misalle anlıyoruz. Buna benzer pek çolk m/isal 
vermek mümkündür, ki, hatırlıyorum, Af Ka
nunu konuşulurken yanlış hatırlamıyorsam Sa
yın üzgümer Mersin'delki narenciye hahc (derini 
burada misal olarak vermişti. Mersin'den ta 
(Muğla'ya kadar uzanınız bütün sıahillerdeki na-
renedye bahçelerinin tapula rı dahi bugünkü meri 
(kanunla geçici 1 nei maddeyle iptal edile
bilir. Ancak tek ümidimiz şudur : 

Bu kanun, Anayasalım 13.1 nei maddesinin 
son fıkrasına göre «ilmen ve fennen, Anayasa 
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meriyete girdiği tarihte orman niteliğini kay
betmiş olan yerler onman sınırının dışına, çıka
rılır» tâbirine uyarak bu kanun getirildiğine 
göre, inşallah bunun tatbiıkatıyle vatandaşlar 
tapularıma sahdıbohıp huzura ereceklerdir.- Ama, 
ne zaman ereceklerdir ?.. 10 yıl zarfında erecek
lerdir. 

Sevgili arkadaşlarım, 10 yıl zarfında Ana
yasanın 131 nei maddesine uygun biı- kanunu 
çılkaramamış olan bir .Parlâmentoyuz maalesef... 

MjEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Yanlış, 
yani iş. Ba rlâmentoyu kötüleıme. 

İHHAX A'PAtfV (Devamla) — BaHâımmto-
yu köi [ileniliyorum. Anayasanın 131. nei madde
sinin son fiknasımda. : «Anayasa yürürlüğe gir
diği tarihte ilmen, fenneıı orman niteliğini kay
betmiş olan yerler orman salmasının hudutları
nın dışına çıkarılır» der. 

OUNGİZHA^ YORULMAZ (Ankara) — Bir 
yıllık değidıkliik. Geçen sene değiştirildi. 

İHSAX AllAöV (Devamla) '— Efendim, o 
da geçen seme değişti. Ama, orada tashih yaptı. 
Aslında, .1901 Anayasasının da .131 nei madde
sinde... ' , 

(JM\ıCMZHA\ YORULMAZ (Ankara) — (te
ren sene koyduk. 

İUrfAX ATAÖY (Devamla) — Evet, goç^n 
sene koyduk. Böyle bir hüküm vur. 

Şimdi, benim maksadım Barlâmentoyu kö
tülemek değil. Parlâmentonun içerisinde bulu
nan insanlar Parlâmentoyu kötülemezler. Par
lâmentonun yapmaya, mecbur olduğu bir vazife-. 
dir; bu vazifenin yapılaınıamasındam dolayı va,-
tandaş mutazarrır mıdır, değil midir? Biz bu
nun üzerindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Orman. İdaresinin 
teli iaraflı bu tutumu içerisinde, Hükümıet tara
fından gelen tasarıda deniyor ki: «10 yıl zar
fında, orman kadastro komisyonla rı, orman hu
dutlarını tespit edecek.» 

Bu 10 yıl çoiktur. .Biz Adalet Partisi, O ruhu 
olarak, bu 10 yılın 5 yıl olarak değiştirilmesini 
teklif ediyoruz. 5 yıl zarfımda bu iş bitip, sü
ratle bir neticeye gitmelidir. Komisyonlar ço
ğaltılır, Hükümet tarafımdan tedbir alınır, İmi 
10 yıllıik mesai 5 yıla indirilir. 

İkincisi; Hükümetin getirmiş olduğu tasarı
nın 2 nei maddesinin (b) bendindıc bir cümle 
var. Diyor ki : İşte şu, şu nedenlerle «Bu kanu-
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nun yürürlüğe .gi.ııdiğd tarihitcn itibaren en geç I 
5 yıl içinde, orman sanırları dışına çıkıa.ı'ila!bilir» { 
Biz, bu «Çılkarılabilir» kelimesinin de «Cılklardır» 
şeklînde kesinlik kazanmasına taraftarız. Bu 
ikinci madde hayatî bir maddedir... I 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Geçici 
Komisyonda «Çıkarılır» şdklinde kondu. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — İkinci efcte 
mi düzelttiniz 1 . 

GEÇİCİ .KOALİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Özür dilenim 
efendim. Cleeici Komisyona teşekkür ederim. O 
talebimiz zaten yerine gelmiş. 

Şimdi, 2 nci maddede «En geç 10 yıl zar
fında» kelimesinin «En geç 5 yıl içinde orman 
kadastro komisyonlarınca yapılır» şeklinde dü
zeltilmesinde fayda görüyüoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, 7 nci macl- j 
dede bahsedilen bu orman komisyonları konu- I 
«unda da bâzı fikirler serdetmek gerekiyor. 

Şimdi, Hükümet tasarısının 7 nci geçici mad- I 
desinde; komisyondaki hukukçu üyenin, eski ka
nunda 5 yıl hâkimlik yapmış olması kayıtları 
var. Burada gerekçesinde; «Hukukçu bulamı- I 
yoruz. Hukukçu eleman olmadığı için de ko- I 
misyonlar çalışamıyor» diyor. Bu itibarla, ya
ni o «5 yıl» kaydını kaldırmış; komisyona, hâ
kimlik veya avukatlık yapmış bir hukukçuyu 
Orman Bakanlığı tayin ediyor. 

Şimdi, komisyonun yönetimi orman yüksek I 
mühendisinin başkanlığındadır. Komisyonda 
bir orman mühendisi vardır, Orman Bakanlı- I 
ğmca tayin edilmiş bir hukukçu vardır, Or
man Bakanlığınca tayin edilmiş bir ziraat mü- j 
hendisi vardır. Bir de o mıntıkanın, yani ken
di mıntıkasının genel meşlis üyesi bulunmak I 
tadır. I 

Şimdi, tabiî meselede, hukukçuyu Orman 
Bakanlığı tayin ediyor. Hukukçunun bütün si
cili, terfii, tefeyyüzü Orman Bakanlığına 
ait; Orman Bakanlığının tayin ettiği bir kişi. 
Bundan önce 657 sayılı Kanunda (E) cetveline I 
göre olduğu için, hukukçu itiraz etti mi, ko
misyon, Orman Bakanlığınca yeniden kurulu
yor,. .hukukçu tayin edilmiyor. (E) cetveline S 
göre, tayin edilmiş, bir personeldir. İtiraz ede
miyor. Çünkü, komisyondaki hukukçu teminat 
altında değil. Teminat altında olmadığı için, I 

yani şimdi denecek ki, komisyonda bütün fi
kirlerin müdafaası vardır. Yaoîî, komisyon or
man idaresinin mutlak fikriyatı"altında değil
dir denecek. Burada ziraat mühendisi var, bu
rada hukukçu var, burada genel meclis üyesi 
var denecek, onun dışında bir başkanla bir üye 
yüksek orman mühendisidir veyahut da mühen
dis muavinidir, denecektir. Arkadaşlarım, 
halbuki bu komisyondaki üye Orman Bakan
lığınca tâyin edilmekte ve (E) cetveline göne 
tayin edildiği için de Orman Bakanlığınca istenç 
diği zaman dışarıda tutulabilmektedir. Zaten 
şimdiye kadar hukukçu üyenin komisyonlarda 
çalışmayış sebebi veya orada bulunamayışının, 
bulunmak istememesinin sebebi, bu tip hadise
lere muhatabolduğu için hadise bir nevi huku
kî haysiyetini ilgilendiriyor. Bu itibarla da 
hukukçu üye, kendisi refüze edilmektense böy
le bir yerde çalışmamayı arzuluyor. Bundan 
dolayı da komisyonda daha fazla hukukçu üye 
bulundurmak imkânı doğmuyor. Eğer komis
yondaki hukukçu üyenin bir teminatı bulunsa, 
o zaman hukukçu üyenin orada çalışmaması için 
bir sebep yok. 

Bir de şu mevzu var: Orman kadastro ko
misyonları, bir teknisyen veya mühendis mu
avini veya yüksek mühendis başkanlığında bir 
orman mühendisiyle orası için köy ihtiyar he
yetince seçilmiş bir bilirkişi karar veriyor. 

Sevgili arkadaşlarım, bizim bu memlekette 
bugüne kadar çektiğimiz sıkıntı, vatandaşın 
çektiği sıkıntı, orman - halk münasebetlerinde 
dal kesemi, insan kesenden daha ağır bir mu
ameleye tabi tuttuğumuz için vukua gelmiş
tir. Vatandaş, «tarlamdır» demiştir; ormancı, 
«ormandır» demiştir. Vatandaşın, tarlamdır 
dediği yere ormancı, tarlandır diyememiştir. 
Mahkemelere gitmiştir, kanunî imtiyaz dola-
yısıyle vatandaşın tarlası orman olmuştur. Bun
dan dolayı da yine bu kanunda orman kadastro 
komisyonlarının verdiği karardan dolayı vatan
daşa mahkemeler gösterilmektedir. Evet, iti
raz mercii mahkemelerdir. Ama, bu 6831 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesine göre, mahke
melerin mutlak surette Orman Bakanlığına da
nışma mecburiyeti ve Orman Bakanlığının vere
ceği fetva üzerine karar verme mecburiyeti "bu
lunduğu müddetçe; orada bulunan iM ormancı, 
bir köy bilirkişisinin vermiş olduğu karârı ve
yahut da onun üstünde temyiz edip de eoğun-
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luğun orman fikrinde olduğu bir kararı, va
tandaşa «mahkemelere git» diye, mütemadiyen 
mahkeme yollarını göstermek çıkar bir netice 
değil, uygun bir netice değil. 

Şimdi, hâkimin takdir hakkını kullanama
dığı, kullanmadığı yerde mahkemelere gidip 
de, mütemadiyen mahkemelerdeki dosyaları 
kabartmak ve vatandaşların tapulu tarlalarını 
orman durumuna sokmak iyi bir yol değil. Bu 
itibarla, orman kadastro komisyonlarımın, or
man tahdit komisyonlarımın daha itimat telkin 
edici, vatandaşa daha çok itimat telkin edici, 
Vereceği kararlarda yalnız orman görüşünün 
hâkim olduğu değil, hukukî görüşün hâkim ol
duğu kanaatini uyandırıcı bir anlaşmamın ve 
davranışın içimde bulunmanın büyük faydası 
olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, acaba konuşma
nız uzun sürecek mi? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) Hayır, uzun sü r 
meyecek Sayın Başkan. Müsaade ederseniz bu
nu toparlayacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu vesile ile 
bu kanun üzerinde yine bu konuları ilgilendi
ren ve kanuna bir geçici madde eklenmek su
retiyle Orman Kanunundaki bâzı eksiklikleri 
tamamlayan bir hususa daha yüksek dikkatini
zi çekeceğiz. 

Arkadaşlar, 1940 senesinde yürürlüğe giren 
bir kanunda, 500 liraya kadar olan orman dâ
valarında - hani «İdareyi zarara sokmasın, va
tandaşı da mağdur etmesin» diye - feragat hak
kı tanınmıştır. O zamanki 500 liranın bugün
kü iştira gücünü hesaplarsak, bu miktarın üs
tüne çıkmaya mecburuz. Hem idareyi bâzı 
sıkıntılardan, hem de vatandaşı mahkemeler
de sürüncemeden kurtarmak için, bu miktarı 
aşan ve bugünkü para değerine göre bir mikta
ra varan bir yetkiyi, Orman Bakanlığına ve 
onun kuruluşlarına tevdi etmek gerekecektir. 
Bunun için de, bir geçici maddede ilâve ya
pılmasını Adalet Partisi Grubu olarak teklif 
edeceğiz. Vatandaşı mahkeme kapılarımda sü
rünmekten kurtaracak ve Orman İdaresini de 
mahkeme sonuçlarında birçok zararlara, bâzı 
ödemelere mahkûm edecek durumlardan kur
tarmak için, o zamıanıki 500 lirayı bugünkü iş
tira gücüne uygun bir şekilde yükseltecek bir 
teklifimiz olacaktır. Onu da Yüksek Başkan
lığa sunacağız. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun teklifi süratle 
çıktığı takdirde; Adalet Komisyonumda bekle
mekte olan ve vatandaşa bundan üç sene evvel 
bütün teşekküllerce vadedilen, Anayasada bu
nu sağlamak için geçen sene tadilât yapılmasına 
rağmen çıkaramadığımız af kanunu dolayısıyle 
Devlet mahkemelerini işgal eden pek çok dos
ya da ortadan kalkacaktır. Ancak bu dosyala
rın ortadan kalkabilmesi için, bu kanunun 
yalnız çıkması kâfi değildir. Bu kanun çıktık
tan sonra, orman sınırlarımın tahdidinin sürat-
lendirilmesi mevzuubahistir. Bu süratlendirme
yi de en kısa zamanda yapabilmek içim, öner
gemizde yapacağımız Hükümet tasarısında de
ğişiklik talebimiz İnşallah yerine gelecek ve o 
zaman bu süratle tahakkuk etmiş olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu arada Bakanlık 
yetkililerime şunu arz etmek isterim. Bu ka
nun çıkıp da, orman sınırlarının tahdidi yapı
larak Anayasanın âmir hükmü yerine getiri
linceye kadar, Bakanlık katı tatbikattan der
hal dönmelidir. Şu anda yapılan tatbikatlar 
durmalıdır. Fiilen ve ilmen «orman» niteliğini 
kaybettiğini gözle gördüğümüz sahalarda, va
tandaşı devamlı zabıtlarla mahkemelere götür
meye bir som vermelidir. Arz ettiğim hususu 
Yüce Meclis benimsemiş ve beyanlarıyle de ifa
de etmiştir. Hükümet tasarısıdır, buna komis
yonlar ve gruplar aynen katılmışlardır. Bu 
itibarla İnşallah kısa zamanda kanuniyet kes-
bedecektir. Bu kanunun meriyete gireceği ta
rihe kadar, bu katî uygulamamın durdurulma
sını, yani vatandaşları her güm mahkemelere 
sevk edem bu tatbikatın süratle durdurulmasını, 
tatbikatta bir anlayış kolaylığı gösterilerek bu 
kanunun çıkmasının beklenmesini, Bakanlığı 
ikaz bakımından, Bakanlıktan rica ediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım; Adalet Partisi Grubu 
- yapacağı bâzı değişiklik önergelerindeki söz 
hakkı mahfuz kalmak şartıyle - kanunun tümü
nü, memleketimizin gerçeklerine, orman - halk 
münasebetlerinin düzeltilmesinde ve orman içi 
köylüsünün ıstırabının dindirilmesinde çok bü
yük yapıcı bir tutum olarak mütalâa etmekte
dir. Kanunun tümümü gayet büyük bir anla
yışla benimsemekte ve bunun biran evvel çık
masını temenni etmektedir. Bu kanun üzerin
de müspet oy verecektir. . 
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Adalet Partisi Grubu adına Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; sayın ha
tibin beyanlarında bahsettikleri gibi ve diğer bâ
zı sayın üyelerin de arzuladıkları, «Bu kanunun 
müzakeresi, çalışma saati süresince sürdürül
sün» şeklinde bir istek Başkanlığımıza geldi. 
Şu anda, bu kanunla ilgili sayın üye arkadaş
larım ve sayın konuşmacılar eğer isteklerimde 
ısrar ediyorlarsa, maruzatımız şudur: 

Şu anda kanunun tümü hakkında, gruplar 
adına 2 sayın üye, şahısları adına da 6 sayın 
üye söz istemiş bulunmaktadır. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, benim iki kelime ile bir tavzihim ola
caktır. 

BAŞKAN — Efendim, izin verirseniz arz 
edeyim. Şimdi tümünün dahi, saat 19,00'a ka
dar bitmesi mümkün olmuyor, gözüken durum 
budur. 

Şimdi diğer durumumuza- gelince: 
Aktarmaların birtakım Devlet mekanizmala

rının istemesindeki etkenliğini, her sayın üye
nin benden daha geniş ölçüde müşahade ve tak
dir etmiş olmaları gerekir. Gündemde 5 adet 
aktarma var. Yine bâzı sayın üyelerin, gün
demde bugün görüşeceğimizi ifade ettiğim, Cum
huriyetin 50 nci Yıldönümünü kutlama kanun 
tasarısının çok kısa olması nedeniyle bu son 
bir saatlik süre içinde görüşülmesi talebi var. 
Şayet bunlar çıkarsa, bu süre içinde bunları çı
karacağım. Biraz evvel bir sayın üyenin ifa
de ettikleri gibi, denetimle ilgili kısma geçe
ceğim. 

Bugün bildiğiniz gibi ve daha önceden be
ri Parlâmentoda uyguladığımız usûl olarak, 
Çarşamba günleri mümkün mertebe biraz dene
time zaman ayırma şeklinde, bir uygulamamız 
vardı. Ancak, kanunların önce görüşülmesin
de öncelik almış olmaları nedeniyle, bugün Or
man Kanununun görüşülmesine başladık. Keza, 
gündem dışı söz vermemizin nedeni de, sayın 
üyelerim Çarşama günleri gündem dışı konuş
ma imkânlarının geniş olduğumu, gecem yılki 
tatbikattan bildikleri ve buna alışageldikleri 
için, , bu defa talep fazla oldu. Bu itibarla bir 
miktar fazla uygulamak zorunda kaldık. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bir hu
susu açıklamak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Keskin. 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, içim verirseniz, Grubumuz adına 
yapılan konuşmanın küçük bir kısmını, iki da
kikayı geçmemek üzere tavzih etmek istiyorum. 
Ondan sonra da neticeyi takdirinize arz etmiş 
olacağız. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, görüşmek üze
re buyurunuz. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Çok te
şekkür ederim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım: 
Biraz evvel Grubumuz adıma yapılan konuş

mada, Sayın İhsan Ataöv arkadaşımızın orta
ya koyduğu bütün hususlara katılıyoruz. Yalnız 
burada küçük bir noktayı vuzuha kavuşturmak 
için huzurunuzda bulunuyorum: 

1961 Anayasası -hepimizin malûmu olduğu 
üzere - orman mevzuunda iki katı hüküm ihti
va ediyordu. Bunlardan birisi, «Orman suçları 
hiç bir suretle affedilemez»; diğeri, ise, «Orman 
sınırları her hangi bir şekilde daraltılaımaz» 
hükmü idi. 

Bundan evvelki dönemde Yüce Parlâmento-
«Hangi tarihteki orman sınırları daraltılamaz ? 
Bunun vuzuha kavuşturulması lâzımgelir.» nok
tasından hareketle, Anayasa 1961 tarihinde yü
rürlüğe girdiğine göre, Anayasa koyucu elbet-
teki 1961 tarihindeki orman sınırlarını esas al
mış ve bunu kabul etmiştir. Ama, «Anayasa
nın yürürlüğe giriş tarihinden, faraza 10 - 20 - 30 
sene evvelki orman sınırları bu hükmün şümulü 
haricindedir.» noktasına vararak o zaman, va
zifesini ifa etmiş ve 6831 sayılı Kanunun tadili 
cihetine gitmiş idi. O zaman Mecliste bulunan 
arkadaşlarımız hatırlayacaklardır : İlmen ve 
fennen, 1961 tarihinde «orman» niteliğinde 
bulunmayan kültür arazisi veya yerleşim mer
kezi haline gelmiş sahaların, orman hudutları 
dışına çıkarılması şeklindeki kanun * teklifi, 
1965 tarihinde bu Parlâmentoda kararlaştırıl
mıştı. 

Muhterem arkadaşlarım, fakat acı bir talih
sizlik olmuştur : 

Kastamonu iline bağlı Çatalzeytin Mahkeme
si, Parlâmentonun çıkarttığı bu kanunu Ana
yasaya aykırı bulduğundan, Anayasa Mahke
mesine başvurmuş ve çıkarttığımız kanun Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. On-
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dan sonradır ki,' sayın arkadaşımız da ifade et
tiği gibi; Yüce Parlâmento bütün gruplarıyla 
Anayasayı tadil zaruretiyle karşı karşıya kal
mıştır. Bildiğiniz gibi; bundan bir, yahut iki 
sene evvel Anayasa, gerek orman suçlarının af
fı mevzuunda ve gerekse şimdiki madde mevzu
unda tadile uğratılmış ve ondan sonra hemen o 
günün hükümetleri, bu tadilâtı takibeden ilk 
fırsatta, Yüce Parlâmentoya bahis mevzuu ka
nun tasarısını getirmiştin 

Bu hususu tavzih etmek için huzurunuza 
çıktım. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Bunun dışında bir talep var mı 
efendim ? 

YAŞAR AEAL (Samsun) — Sayın Başkan 
çok özür dilerim. Birden fazla söz vermenizle 
bir usul müzakeresi başlamış oldu. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Akal. İzin verin, 
anlıyorum. Şimdi bir suples vermek lâzım. Bi
raz evvel bir grup sözcüsü, konuştuğu bir konu
nun eksik olduğunu, bunu tamamlamak ve tav
zih etmek ihtiyacını beyan ettiği zaman; zaten 
sırada kayıtlı ve diğer üyelere tercihan çıkması 
zorunlu bir sözcünün söz alıp, bir konuyu he
men konuşulmuş iken tavzih etme olanağını 
sağlamamız gerekir. Bütün mesele gerçeği bul
maktır ve bir noktada birleşmektir; yani başka 
türlü bir şey değildir. (A. P. sıralarından «Doğ
ru» sesleri) 

YAŞAR AKAL (Samsun) — «Doğru» de
niyor ama, bu suretle müzakere de saat 18,00'e 
kadar devam etti, daha fazla da devam edebilir
di. 

BAŞKAN —- Haklısınız Sayın Akal. Ama 
bizi tereddüde veya bu gecikmeye sevk eden, bu 
tavzih değildir. Daha evvel, sayın hatibin sö
zünün yarıda kesilmemesi, sonuna geldiği için 
tamamlaması zorunluğu bunu doğurdu. Ayrıca, 
diğer sayın üyelerin, «müzakerenin devamı» 
şeklindeki bir ikazı, bir açıklama yapmamıza 
yol açtıT Nitekim, şimdi Sayın Özgüner'den tek
rar soracağım. Eğer taleplerinde İsrar ederler
se, o takdirde Genel Kurulun oyuna başvurmak 
zorunda kalacağım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Israr ediyo
rum.;;, devam edilmesini önergeme!eki talebime 
göre rica ediyorum. 
, v BAŞKAN — Şimdi biraz evvelki açıklamamı 
her halde dinlediniz. Bir zaruretten bahsetmiş
tim. • 

ŞABRİ KESKİN (Kastamonu) ,—Ben öner
gemi geri aldım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, sizinkini tavzi-
nize göre zaten geri almış kabul ediyoruz. 

Sayın Özgüner;in teklifini değil, Başkanlı
ğın görüşünü oya koymam gerekiyor. Başkan
lığın görüşü - biraz evvel de arz ettiğim - kısa 
metinli birer, ikişer maddeden ibaret aktarma
larla, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümüne ait 
kısa kanunun süreli olması, belli süre içinde 
çıkması zorunlu bulunması nedeniyle bu geri 
kalan süre içinde bunların görüşülmesi hususu
nu, Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Millet Medisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişildik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair, (\ Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Al. Meclisi : 2/742; 
O. Senatosu 2/31) (Al. A [erlisi S. Sayısı : 756 
ve 756'ya 1 nci ek; V. Senatosu S. Sayısı : 114) 
(V 

BAŞKAN — Görüşülmesi tensip edilmiş bu
lunan konularla ilgili bir önerge var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü «Gelen Kâğıtlar» m «Raporlar» 

^.ısmında yer alan, 756 S. Sayılı «Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi» nin gündeme alı
narak, 48 saat kaydı aranmaksızın, sair işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Kanun teklifinin «Gelen Kâ
ğıtlar» dau «Gündem»'e alınmasını, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunu, Genel Kurulun 
tasviplerine sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' 

(1) 756'ya 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tamağın sonundadır.. •• 
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- Aktarmalarla ilgili .Komisyon ve Hükümet 
lütfen yerlerini-alsınlar, 

Raporun okunmaması hususunu Genel Kuru
lun tasvibine sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabuk etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye i . Yok. 
Maddelere geçilmesini tasviplerine sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 ııel maddeyi, okutuyorum. 

1972 yılı Bütoe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 
Madde 1.. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmı
nın 12.000 nci «Personel giderleri» bölümünün 
12.911 nci «Avrupa Konseyi Assamblc ve Daimî 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları» 
maddesine 400 000 lira. ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mi l . . Yok. 1 nci maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
"Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
3 ncü .maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş

kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteeyn sa
yın üye?... Yok. Tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabu' 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Kanunun tümü acık oylarınıza 
sunulacaktır. 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri M. Salih 
Yıldız ve M. Yavuz Kurt'un, 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/1) işaretli, cetvelde deği
şildik yapılması ' hakkında kamun ielüifİ ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Koimsyonu başkanlıkları 

I tezkereleri (M, Meclisi : 2/734;. C. Senatosu : 
2/32) (M. Meclisi S. ,Sayısı : 757 <ve 757'ye 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 145) (1). 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, onu oku-
I tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

yer alan 757 sıra sayılı Millet Meclisi İdare 
Âmirleri Mehmet Salih Yıldız ve Nafiz Yavuz 
Kurt'un 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

| kanun teklifinin gündeme alınarak 48 saat kay
dı aranmaksızın sair işlere takdim en öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kevni Nedimoğlu 
Bütçe 

Karma Komisyon Başkanı 
\ Zonguldak Milletvekili 

I BAŞKAN — Öncelik önergesini ve gelen 
I kâğıtlardan gündeme alınması önergesini dinle

diniz. Bu önergeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir 
Raporun okunmaması hususunu tasviplerini

ze sunuyorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. Tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Maddelere geçil
mesini tasviplerinize sunuyorum, 

I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
I edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
I • 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

teklifi 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 12.000 nci personel "giderleri bölümünün 
12.921 nci (Parlâmentolararası Birliği Türk 
Grubunun birlik konferans ve daimî komisyon
larına iştirak edeceklerin yollukları) maddesine 
100 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

j BAŞKAN —- 1 nci madde üzerinde söz iste-
I yen sayın üye?.. Yok. 1 nci maddeyi tasviplerim 
I nize sunuyorum. 

(1) '757 ve 757'ye İnci ek. S. Sayılı basma-
l yazı tutanağın son undadır. 
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Kabul edenler..! Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 

Başkanı ve Maliye Bakam yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabu1 

edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Kanunun tümü açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

4. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/710; C. Senatosu : 1/115) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 758 ve 758'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı : 146) (1) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, onu oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

yer alan 758 sıra sayılı Ege Üniversitesi 1972 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının gündeme 
alınarak 48 saat kaydı aranmaksızın sair işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kevni Nedimoğlu 
Bütçe 

Karma Komisyon Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 758 S. Sayılı basamyazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Raporun okunmaması hususunu tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaret
li cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (1 803 860) liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bağlı (1) sayılı cetveli okutu
yorum. 

(1) SAYILI CETVEL 
Eklenen 

Bölüm Lira 

Ege Üniversitesi 
(A/ l ) 

Rektörlük 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

412 532 

Düşülen 
Lira 

15.000 

16.000 

Bölüm 

Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tıp Fakültesi 

400 000 

18 596 

Eklenen 
Lira 

12.000 Personel giderleri . 1 359 272 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

— 290 — 
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Bölüm 

13.000 

15.000 

12.000 

Bölüm 

35.000 

35.000 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Fen Fakültesi 
Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 
Rektörlük 

Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tıp Fakültesi 
Sosval transferler 

Düşülen 
Lira 

299 999 

1 080 000 

5 265 

Eklenen 
Lira 

6 064 

20 727 

Bölüm 

35.000 

35.000 

35.000 

35.000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Fen Fakültesi 
35.000 Sosyal transferler 5 265 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okunmuş bulunan ve Genel 
Kurulca kabul edilmiş bulunan bölümleri ile 
birlikte Genel Kurulun tasviplerine sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde" yazılı tertiplerine 
(361 892) liralık ek ödenek verilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 
Eklenen 

Lira 

Ege Üniversitesi 
(A/3) 

Rektörlük 
Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ziraat Fakültesi 
Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Fen Fakültesi 
Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi 

36 008 

125 850 

25 058 

37 625 

35.000 34 580 

Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi 
35.000 Sosyal transferler 32 340 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
35.000 Sosyal transferler 70 431 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okunmuş ve oylanmış bulu
nan bu bölümleri ile birlikte tasviplerinize su
nuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

BAŞKAN — İki sayılı cetveli okutuyorum. 
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Madde 3. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
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72.000 nei (Özel gelirler), bölümünün 72.400 ncü 
(Göçen •" yıldan devreden nakit) maddesine 
(361892) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabu! 
edilmiştir. 

4 ncü aııaddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — -Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteeyn sa

yın üye?... Yok. Tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
5 nei maddeyi, okutuyorum. 
Madde 5. —• Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Kanunun tümü 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. —• Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişildik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve- Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
G. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş-
kaıüıldarı tezkereleri (M. Meclisi : 2/738; C. Se
natosu : 2/30) (M. Meclisi S. Sayısı : 760 ve 
760'a 1 nei ek; C. Senatosu S. Sayısı : 143) (1) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

yer alan 760 sıra sayılı Millet Meclisi İdare 
Âmirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifinin gündeme alınarak 
48 saat kaydı aranmaksızın sair işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe 
Karma Komisyon Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni NedimoğJu 

• '-(I)-- 760 S.- Sa-yüir hasmayam tutamağın' so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. • 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?... Yok. Maddelere geçilme
sini tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nei maddeyi okutuyorum. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 12.000 ııci «personel giderleri» bölümü
nün 12.571 nei «iş güçlüğü, iş riski ve teminin-
teki güçlük zammı» maddesine 150 00Ö lira ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler..., Kabul 
edilmiştir. 

2 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN •—• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

o ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 
Başkanı ve Maliye Bakam yürütür. 

BAŞKAN •—• Üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Tasviplerinize sunuyorum. . 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Kanunun tümü açık 
.oylarınıza sunulacaktır. 

'6. -— Cumhuriyetin İlânının 50 nei Yıldönü
münün kutlanması hakkında kaniin tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra-
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pofları (1/658) (S: Sayısı ": 761 ve 761'e 1 nci 
"ek) (1). 

BAŞKAN — Cumhuriyetin 50 nci yıldönü-
mlünüıı kutlanması ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

..Millet Meclisi Başkanlığına. 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmın

da yer alan 7(51 sıra sayılı Cumhuriyetin, ilânı
nın 50 nci yıMönümtünün kutlanması hakkın
da kanun tasarısının gündeme alınarak 48 saat 
kaydı aranmaksızın raporda belirtilen gerek
çelerle ve önemine binaen sair işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz "ve tek
il itf ederim. 

,Bütçc iPlân Komisyonu 
Başkanı 

. Kevni Nedimıoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz, öncelikle 
ve ivedilikle görüşülmesi gelen . kâğıtlardan 
gündeme alınması konusunu kapsamatktadır. 
Bu önergeyi tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

tlgiıH, Komisyon ve -Hükümet lütfen yerleri
ni alsınlar efen'dim. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

Kanun tasarısının raporunun okunmaması 
hususunu Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üy !el. 

Sayın Nuri Eroğan, Demsokratik Parti Gru
bu adına... 

HASAN TOSYALI (Kasta mionu) — Milî 
Güven Partisi Grubu adına söz istiyorum!.. 

BAŞKAN — Söz isteyenleri kaydediyorum 
efendim. 

Demiokratik Parti Grubu adına Sayın Nuri 
Eroğan, buyurunuz efendim. 

DEMOKRATİK PARTÎ GRUBU ADINA 
NURl EROĞAN (istanbul) — Sayın Başkan. 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

(1) 761 T.e 761'e 1 nci ek sıra sayılı basma-
yazı Tutanağın sonunda eklidir. 

29 . 11 . 1972 0 : 1 

Bizler için son derece ehemmiyetli olan bir 
kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. Söz
lerime başlamadan evvel Demokratik Parti Gru
bu adına Yüce Parlâmento üyelerini saygı ile 
selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, tarih, milletlerin 
kurduğu, devletlerin bir albünılüdiir. Milletler, 
kurdukları bu devletleri bir süre yürütürler. 
Bu devletler gelişir, genişler, bir süre sonra da
ya tarih sayfalarından, silinir veyahutta küçük 
bir ülke halinde mevcudiyetini muhafaza eder. 
Bu ikinciye m asa il Roma İmparatorluğunun ka
lıntısı İtalya Devleti, Yunan İskender İmpara
torluğunun kalıntısı Yunan Devleti ve nihayet 
12 nci Şarl'da Vistül'de atlarını sulayan Osman
lılarla karşı karşıya gelen Demirbaş Şarl'm 
kurduğu İsveç Devleti. Bunlar arasında büyük
lüğünü, üstünlüğünü göstermiş oılan Türk' Mil
leti kurduğu 16 nci son TüıJk Devleti ile ki -onun 
sahipleriyiz tarihten hiçbir zaman silinemeye
ceğini ve hiçbir zaman küçük bir devlet olarak 
da kalmayacağını ispat etmiştir. 

Milletler bu silinme veya küçülmede ken
dinden evvelki 'devletlerin hatalarını.telkrar' et
mek veya. etmemekle ayrılırlar. Türk Devleti 
kendirliden evvel mevcut olan devletin, Türk 
Devletinin yaptığı hataları tekrarlamamak su
retiyle yeni bir devlet kurmuştur. Bu devlet 
Türkiye Cunıihuriyeti Devletidir. 

Muhterem, arkadaşlar, bu Devletin kurucusu 
Büyük Atatürk Osmanlı imparatorluğunun- yı
kılmasına sebebolan unsurları teker teker ber
taraf etmiş, bugünün ve yarının büyük ve kuv
vetli Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini kur
muştur. Ne idi Osmanlı İmrparatonluğunu yıkan 
sebepler? Bir, yabancı unsurların eline geçmiş 
olması, işte Atatürk bunu bertaraf eden for
mülü «Ne mutlu Türk'üm'» demek suretiyle 
milliyetçiliğe istinadeden, Türk: Milletine isti-
nadeden Devletini kurmuştur. 

İkincisi, Osmanlı Tımıparatorluğu muharip 
bir Devletti. O derece ki Harbiye Nezareti adı
nı al iyondu Silâhlı Kuvvetlerini idare eden Ba
kanlık. Atatürk bunu «Yurtta sulh, cihanda 
sulh»' forımfülü ile ortaya koymuş ve Millî Sa
vunma Bakanlığı haline getirmiştir. Bunun mâ
nası Türkiye'ye hir tecavüz vâki olmadı'ktan 
•sonra. Türkiye bir tarafa saldırmıayacaktır. Ama 
benliğini muhafazada da şahinler, aslanlar gibi 
de dövüşecektir. 
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Muhterem arkadaşlar, Atatürk mililiyetçi 
bir Türk Devleti kurdu dedik. Bu milliyetçiliği 
bütün unsurları ile yetinmiştir. Millî tarihle ir
tibatımızı geliştirmek için Türk Tarih Kurumu
nu kurmuş, Türk musikisine bağlılığını her ve
sile ile ortaya koymuş ve Türk ananelerine sa
dakati her an ispat etmiştir. Atatürk Osmanlı 
İmparatorluğunun yıkılış sebeplerinden birisi 
olarak da dinin istismar edilmesi, hurafelere bü-
rünimesini görmüş, yaptığı inkılâpta temiz Müs
lümanlığı 'kabul onun dışında hurafeler ve dinî 
istismar gayretlerine karşı çıkmış bu suretle 
ananesine, dinine, milliyetine sadık büyük Türk 
Devletini kurmuştur. Atatürk'ün, yaptığı inkı
lâplar Türkiye'yi medenî bir Devlet haline ge
tirmiştir. Ancak son yıllarda bu inkılâpları 
devrîmicilik adı altinda istisımıar edilmiş âdeta 
Atatürk komünistlerin bir elemanı haline ge
tirilmek istenmiştir. O ki.«görüldüğü yerde ezil-
melidiır» formülü ile ona bütün şehameti ile 
karşı çıkmış ve verdiği en büyük nasihatlerin 
başında bunu çizgilemiştir. 

Muhtereim arkadaşlar, bu 50 nci yılı kutla
ma programı ile gelen hükümete yaptığı prog
ramı tam, kâmil bir şekilde tatbik etmesini, 
Büyük Atatürk'e lâyık evlâtlar, lâyık bir parlâ-
ımıenito olduğumuzu ispat etmıek mevkiinde bu
lunduğumuzu gösterecek şekilde kutlam'ayı ca
nı gönülden temenni ediyoruz. Devletimizin ba
nisi, milletimıizin fedakâr sadık hadimi, insanlık 
idealinin âşık ve mümitaz siması büyük Ata
türk'ün ruhunu şadederek sizleri Deımiolkratik 
Parti Grubu adma saygı ile selâtolarım. 

BAŞKAN — Söz sırasını bir yanlışlık olma
ması için takldim ^ediyorum. Sayın Tosyalı Mil
lî Güven Partibi Grubu adına istemiştir. Şahıs
lan adına isteyenler Enver Akova, Şevket Do
ğan, Yasar Akal, İlhan Ersoy, Şinasi Özdenoğ-
lu ve Oğuz Aygün'dür takdimi ediyorum. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Ben sıramı 
Oğuz Aygün'e veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı buyurun. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, çok değerli arkadaşlarım, büyük Türk 
Milletinin yüce varlığının büyük ıeseri olan ve 
Türk Milletinin yetiştirdiği en büyük evlâdı Yü
ce Atatürk'ümüzün rehberliğinde Türk İstik
lâl ve hürriyetini kurtardığımız ve onun neti

cesinde de Türkiye Culmıhuriyetini kurarak 
Türk Milletine medenî bir. rejim sağlamış bulu
nuyoruz. Bunun 50 nci yıldönümünü çok şükür 
Allaha önümüzdeki yıl idrak edeceğiz. Cumhu
riyetin 50 nci yıldönümünü Türk Milletinin 
hürriyet ve istiklâl mücadelesinin önemine, 
Türk Milletinin kahramanlığının önemine ve 
Yüce Atatürk'ümüzün büyük eserinin önemine 
lâyık bir şekilde kutlamamız elbetteki bu mil
letin >en büyük vazifesidir. Bu sebeple Cumhu
riyetimizin 50 nci yıldönümünün şanımıza lâ
yık bir şekilde kutlanması için hükümetimizce 
getirilmiş olan bu kanuna Millî Güven Partisi 
olarak elbetteki olumlu oy vereceğiz. Bu kutla
manın yurdumuzda ve bütün dünyada Türk'ün 
sanma uygun olarak yapılmasına parlâmiento 
olarak, .milletimiz olarak el birliği halinde çalı
şacağız. Daha şimdiden 50 nci yıldönümümüz 
hayırlı ve uğurlu olsun Milletimize. 

Muhterem arkadaşlarıim, bu münasebetle bir 
hususu belirtmek istiyorum. Türk İstife!âl ve 
Cumhuriyetinin kurulmasında, Türkiye'nin is
tiklâlinin ve hürriyetinin kurtarılmasında, ka
zanılmasında ve Cumhuriyetin kurulmasında 
her taraftan işgale uğramış olan Türkiye'nin 
tek açıt penceresi vardı o zaman 50' yıl evvel, 
Kastaımtonu'nun sahil ilçe kazaları vatan dışar
dan gelen yardımlarla bu kapıdan giren cepha
ne, malzeme ve vatansever istiklâl mücadelesine 
iştirak etmek isteyen vatanseverlerin bu kapı
dan girişi ile mümkün olmuştur. Büyük önde
rimiz Samsun'dan girmiştir ve fakat İstiklâl 
Harbinin kanı, canı Kastamonu'nun başta İne
bolu olmsak üzere ilçelerinden girmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer İnebolu, Kas
tamonu, Çankırı, Ankara ve İstiklâl Harbi cep
he mihverleri Kastamonu ve çevresinin evlât
larının kanı, canı ile işler halde tutulmıasa 'idi, 
cephane, mailzeme, insangücü gitmese idi biz bel
ki de Allah göstermesin İstiklâl Harbini kaza
namaz idik. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Kastamonu' 
ya ne işitiyorsun onu söyle? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Söyleye
ceğim, geçenki konuşmamda plân münasebeti 
ile söyledim. Askerî istatistikler göstermekte
dir ki Türkiye'nin kurtarılmasında, Cuimlhuri-
yetin kurulmasında her şehit olanın yüzde 73'ü 
Kastamlonu ve çevresinin evlâdıdır. Her gazi 
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oılanın yüzde 62'si o çevrenin evlâdıdır. Hal böy
le olmasına rağmen 50 yıldan beri Cumhuriye
tin eseri olan Kastamonu vilâyeti hudutları içe
risine hiçbir şey yapılmamıştır. Yolları yapıl
mamıştır, sahilde limanı, iskelesi, balıkçı barı
nağı yapılmamıştır, bir yüksek okulu yoktur, 
bir büyük ihtisas hastanesi yoktur. Başkent An
kara'dan Kastamonu'ya doğru dürüst yol yok
tur. Kastamonu'dan istiklâl Harbinin cephane
lerinin çekiHdiği ilçelerine yol yoktur, .sahil il
çeler arasında yol yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, vatan ve mil
letimizin kurtarılmasında bu kadar büyük can, 
kan fedakârlığında bulunan bir vilâyete 50 yıl 
içerisinde hiçbir şey yapılmamıştır. Bir önerge 
verdim muhterem arkadaşlarım, Sivas'ta Cum
huriyetin 50 nci Yıldönümü münasebetiyle bir 
üniversite kuruluş hazırlıklarının 1973'e kadar 
yapılması kanunda yer almıştır. Bunu memnuni
yetle ve gururla karşılarım. Fakat muhterem ar
kadaşlarım bu vatanın kurtarılmasında, Cum
huriyetin kurulmasında en fazla fedakârlıkta bu
lunan bir vilâyette Cumhuriyetin 50 nci Yıldö
nümünde dahi hiçbir eser yapılmamış olması bi
zim için de yürekler acısı olur. Hem bu Millet 
Meclisi için, hem de bilhassa benim 500 bin kişi
lik Kastamonu ve çevresinin evlâdı için. 

BAŞKAN — Grup adına konuşuyorsunuz 
Sayın Tosyalı? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet efen
dim grup adına konuşuyorum. Millî Güven Par
tisi memleket için, vatan için, Cumhuriyet için 
kan ve can vermiş olan ülke neresi ise oranın 
müdafii olur, Yüce Meclisimiz de olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 50 nci Yıldönümün 
bir 'eserini bu Cumhuriyetin kuruluşunda büyük 
fedakârlıkta bulunmuş olan Sivasımız gibi Kas
tamonu'muza da bir eser tesis edilmesini çok uy
gun bulmaktayız. Bu sebeple muhterem arkadaş
larım, verdiğim önergeye Yüce Meclisimizin ilti
fat buyurmasını istirham ediyorum. Bu hususu 
iki cümle ile bağlayacağım. 

ait önerge Birinci Büyük Millet Meclisinde ayak
ta alkışlanarak kabul edilmiştir. 

İkinci husus : Yüce Atatürk'ümüz Cumhur
başkanı seçildikten sonra, Kastamonu ve çevre
sinin yaptığı bu büyük fedakârlığa olan şükran 
borcunu ödemek için Ankara dışına yaptığı ilk 
seyahatini Kastamonu ve ilçelerine yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Atatürk'ümüz 
Cumhurbaşkanlığı müddetince yaptığı seyahat-
larda hiçbir yerde 8 günden fazla kalmadığı hal
de, bu seyahatinde Kastamonu ve ilçelerinde 10 
gün ikamet etmiştir. Ayrıca Türk Milletinin me
denî olduğunu; içinin medenî olduğu gibi, dış 
görünüşünün de medenî olduğunu bütün dünya
ya, ilk sosyal inkilâbmı ve şapka inkilâbım Kas
tamonu'da yapmak suretiyle göstermiştir. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, Kasta
monu'muz yaptığı fedakârlığa karşı Birinci Bü
yük Millet Meclisinden Ttir kahramanlık berati 
almıştır. 

Atatürk'ümüz, Ankara dışına yaptığı ilk se
yahatini bizzat Kastamonu ve ilçelerine; İnebo
lu'ya kadar yaparak şükran borcunu ödemiştir. 
50 yıl sonra bugünkü Cumhuriyetin Yüce Millet 
Meclisinden de ben bir eser bekliyorum. O da, 
Kastamonu'da Sivas gilbi, (bir üniversitenin nü
vesinin hazırlıklarının yapılmasının 4 ncü mad
dede yer almasıdır. Bu hususu yüksek tasvipleri
nize sunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Konuşma sürelerinin kısıtlan-

masıyle ilgili bir öneri var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun müzakeresi sıra

sında söz alan konuşmacıların konuşma süresinin 
5 dakika ile kısıtlanmasını saygılarımızla arz »ede
riz. 

Sivas Sivas 
Enver Akova Tevfik Koraltan 

Sivas 
Hüseyin Çınar 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
önerge sahiplerinden bir hususu soracağım. 

Bu 5 dakika ile kısıtlanması hususu grup adına 
konuşmaları da kapsıyor mu? 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Yalnız ki
şisel konuşmaları... 

Muhterem arkadaşlarım, Kastamonu İstiklâl 
Harbinin kazanılmasında en büyük fedakârlıkta 
bulunduğu için, Birinci Büyük Millet Meclisinin 
99 ncu Birleşiminde Yüce Atatürk'ümüzün şah
sen verdiği önergesiyle ilk kahramanlık berati, 
başta İnebolu ve Kastamonu olmak üzere, bu böl
geye verilmiştir. Verilen kahramanlık beratına 

— 295 — 
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BAŞKAN — Kişisel konuşmaların 5 dakika 
ile kısıtlanması isteniyor. 

Aleyhinde Sayın Akal söz istemiştir, buyu
run. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Cumhuriyetin İlânının 50 nei Yıldönümünün 
Kutlanması hakkındaki kanun tasarısı, çok üzü
lerek arz edeyim ki, bir oldu bittiye getirilmek 
istenmektedir. 

Gönül isterdi ki, bu kanun tasarısı .görüşü
lürken bütün Meclisin hazır bulunacağı bir saat 
seçilsin ve bu genellikle herhangi bir günün 
saat l'5'in]dc başlayan Birleşimi olsun. Fakat 
özür dileyerek arz edeyim, her şeyden evvel 
Sayın Başkanın. gayretkeşliğini ve bu 'kanunu 
bir oldu bittiye getıinınek yolundaki davranı
şını hoş göı'mıüyorum. 

(İster yanlış kaimi; edilsin, inler doğru ka
bul edilsin; Bütçe ve Plân Kondisyonundaki 4 
neü maddenin. (e) fıkrasına, eklenmiş bir husu
sun, «Acaba geçıirileiblilir mi?» şeklindeki bir 
düşünüşün, 'böyle bir kutlama hakkımdaki ka
nun tasarısı geçirilirken bir anaunsur olanak 
kabul edilmesi1 doğru değil. 

Bu sebeple, bir Sivas Mi 11 e11 vekili arkada
şı™. 5 dakika ile sınırlandırma önergesi veri
yor. Bir değerli Sivas Milletvekili arkaldaşım 
Başkanlıkta bulunuyor. Bir değerli milletveki
li arkadaşım grup başkanvekilidir, SlivasTıdır; 
grup sözcülüğünü Sivas Milletvekiline veri
yor... Arkadaşlar, bu Sivıas Kanunu değil. Bu. 
Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlama kanun ta
sarısıdır. 

'Bir partinin mensubu bulunan değerli üç ar
kadaşımın, bir başka partinin menisubu bulu
nan bir arkadaşımın beni af f etim elerini rica 
ederek söylüyorum, bu Sivas'a üniversite yap
ma kanunu değildir. Bu, Atatürk'ün kurduğu 
Türkiye Cumhur iyetiniin 50 ne i yıOıııı kutlama 
programıdır ve bu konuda milletvekili olarak 
hepimizin söyleyeceği, gruplar olarak hepimi
zin söyleyeceği sözler vardır. 

Güven Partiki Atatürkçülük mesai esini kim
seye bırakmaz. Güven Partisi Grubu adına çı
kan arkadaşımın konuştuğu sözleri gördünüz: 
Kastamlonu'ya üniversite yapılsınimış... Bu ko
nu bu kadar hafife alınarak, bu konu bu ka
dar gayriciiddî bir konuşmaya zemin hazırla
yarak konuşulursa, özür dileyerek söylüyo-
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I ram, 50 neti yılını kutlama' kanun tasarısı böy
le 'çıkarsa, o kutlamanın nasıl olacağını siz tak
dir ediiı. Perşembeni'n gelişi Çarşamibadan bel
lidir... İster 5 dakika ile sınırlayın, islerseniz 
hiç. konuşturmayınız, ama bu türlü oyunlarla 
l)u kanun çıkmasın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Akal, takdir edersiniz 

kli, Anayasanın, emrine göre, milletvekilleri se
çildikleri bölgemin' değil, bütün Türkiye'nin 
milletvekilidir ve o görevin bilinci içimdeyiz. 
Gerek, siz, gerekse diğer üyeler başka tür bir 
biline içine sap mıaiyacakl arını takdir edersimiz. 
Başkanlık da aynı bilince aynı şekilde riayet 
etmektedir. . 

Önergeyi, dinlediniz. Aleyhte Sayın Akal 
konuştular. 

ıKişisel konuşmaların 5 dakika ile smırlan-
| dırıluması konusundaki önergeyi Genel Kuru

lun tasvibime sunuyorum. Kabul edenler.:.. K4-
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına. Sayın Ekrem Kangal'da, 

Buyurun Sayın Kangal. 
C. I I P. GRUBU ADINA EKREM KANGAL 

(Sivas) —• Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

CnmıhurityeMn ilânının 50 nci yıldönümünün 
kutlanması 'hakkındaki kanun tasarısının tü
mü üzerinde (kınıhu niyet Halk Partisi Meclis 
Grubu adına görüşlerilmıizi, uyarılarımızı ve 
dileklerimizi ifade'edeceğim, 

BlAŞKAJV - - Bir saniye1 ;Sayın Kangal: Aca
ba konuşmanız çalışma, süremizi geçer .mi1? 

EKjREM KANGAL (Devamla) — Birkaç 
dakika geçer ,Saym Başkanını, 

BAŞKAN — Buyurun. 
KKREM KANGAL (Devanda) — Sıayııı mil

letvekilleri, Büyük Atatürk'ün önldenliğduide 
ulusça başardığımız Hürriyet ve İstiklâl Mü
cadelesini ebedi]eştiren Türkiye Cumhuriyeti
nin kuruluşunun 50 nci yıldönümünü kutlama
ya biı- yıldan az bir zaman var. Bu amaçla Hü
kümetçe; bağıtlaman kanun tasarısı çeşiltOi ko
misyonlarda müzakere edilmiş ve daha da ol-
>gunlaiştırılarak Yüce Heyetlinizin görüşlerin-e 
arz edilmiştir. 

Tasarının Hüküım,et teklifimde buunmaıyan 
. birkaç madde ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Cumlıurjiyetiin 50 nci yılımı kalıcı eserlerle 
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daha da ebedi]eştirmeyi düşünen komisyonla
rın görüşüne yürekten katıldığımızı .peşinen 
ibclir'tiınek isterim. 

Türk Devletinim dünya mili etlen, arasında
ki yerini ve önemini gereğince yüceltecek olan 
bıı kutlama kin hazırlıklara geç başlandığı 
mutlaktır. Ancak, hazırlıkların süratle ikmal 
edilip kutlama programlarının millet ve dev
let' olarak elele ve tam bir ahenk içinde düzen
lenip yürüteceğine -ve millî bir saf halinde 
gerçekleştirileceğine de inanıyoruz. 

Kutlama ile güzel, ülkemizde milletim izin 
millî -şuur ve ülküler etrafında bölünmez bir 
bütün halinde toplandığını bütün dünyaya bir 
defa daha duyuracağız. ' 

Mllletiuıiizin yücelme gücünü ve azmini bir 
kere daha kanıtlayacağız. Hal ve hürriyeti eri' 
için yaşamış, ve bağımsızlığına gölge düşür
memiş olan Türk "Milletinin, Cundıuriyetinin 
50 nci yılında bu ezeli ve ebedî hasletini hep 
birlikte yaşayacak, kutlayacak ve ebediyen de
vam ettireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Cumhu
riyetin ilânı her şeyden önce millî bir olaydır. 
Onun içindir ki, bu büyük gün millî bir heye
canla kutlanmalıdır. Önemine ve anlamına eş 
bir biçimde ele alınmalıdır. 

Hiç şüphe etımliyorum ki. Cumhuriyetin 50 
nci yıldönümünün kutlanmasında millî ruh ve 
heyecan bütün ülkeyi baştan 'başa kaplaya
caktır. Çeşitli törenler yapılacak, demeçler 
verilecek, konuşmalar yapılacak, özetle, ulu
sal bir bayram olacaktır. Ancak, bütün bun'lar 
kâfi midir? Şüphesiz ki, hayır. Cumhuriyetin 
bir de evrensel yönü vardır. Cumhuriyetin ilâ
nı ile ülkemiz B'atı âlemine yaklaşmış. Atatürk' 
ün sosyal ve ekonomik alanda -gerçek]eştirdiği 
tüm devrimler gıpta ile, saygı ile izlenmiştir. 
Hattâ bağımsızlık ve hürriyet mücadeleleri ya
pan milletlere birer rehber olmuştur. Öyle ise 
bu mutlu günü uluslararası âlemde de değer
lendirmeye mecburuz. 

Her yıl 29 Ekimde yapılan normal kutlama 
programlarının dışında daha geniş kapsamlı 
kutlama hazırlıkları yapılmaktadır. Elbetteki 
şu dönemde buna çok büyük ihtiyacımız da 
vardır. Millî şuur, millî bütünlük ve beraberli
ğin içerden ve dışardan yer yer talhri'bediime-
ye çalışıldığı Mr dönemde böyle anlamlı bir kut
lamanın faydalan sonsuz olacaktır. 

50 yıl önce neydik, nereye geldik, neler yap
tık, neleri yapamadık, güçlüklerimiz nedir, eko
nomik ve sosyal yönden neler -yapmamız gere
kir, ülkemizi .bekleyen, tehlikeler nelerdir?.. 
İşte bütün bunlar realist bir açıdan gözler 
önüne serilme!!, neticede milletçe şuurlu bir 
şahlanmanın yolları bulunmalıdır. 

(Cumhuriyetin 50 nci yılında bir de kalıcı 
eserler bırakmalıyız. Bu eserlerden, gelecek ne
siller de yararlanacak ve yüzyıllar boyu yaşa
yacaktır tüm bu eserler. Bu eserlerin bir kısmı 
•çeşitli amaçlarla yayınlanacak kitaplar olma
lıdır. Bugüne kadar hangi eseri'erin hazırlan
dığını kesinlikle bilemiyoruz. Bil dikle rimiz 
zaman zaman gazete sayfalarıma intikal eden 
ilgililerin beyanatlarından ibarettir. Dilediği
miz yayınlanacak tüm eserlerin 29 Ekim 1973 
tarihine kadar bitirilmesidir. 

Bir çok kuruluş ve sektörleree elbetteki 
kendi olanakları içer islinde çeşitli eserler ha
zırlanıp yayımlanacaktır. Bunların tamamının 
iyi biir kontroldan geçildim esinin güçlüğünü ka
bul ediyorum. Hattâ yer yer israf şeklini ala
cak tekra ulamaların da yapılabil e ceğıinii bir ba
kıma hoş görüyorum, ama ilgili komite tara
fından belli şahıslara belli konularda hazır-
lartırılmakta olan, - ki bu 'eserler «Cumhuriye
tin 50 yılı» «Atatüıkçiillük», «Cumhuriyetimiz,» 
«50 yılda gerçekleştirilen yapıtlar» «50 yılın 
resimli albümü,» gibi - eserlerin çok titiz bir 
süz/geçten geçmesi mutlak zorunludur. Yete
nekli kişiler tarafından hazırlanmalıdır tüm 
bu eslerler. Aksi halde bunca emeklere yazık 
olur ve sorumlu kimseler İni ağır yükün altın
dan kalkamaz. Biz son derece iyi niyetle uya
rımızı daha şimdiden yapıyoruz değerli ar
kadaşlarım. 

tkitıci kalıcı eserler ise, tasarıda geçen sa
nayi sergi binası, 200 köye ilkokul yapımı ve 
bunların hepsinden dahada anlamlı olarak 
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk' 
ün, «Cumhuııiyetiu temelini burada attık» de
diği bir ; ilimizde Cıımlıuriyet Üniversitesinin 
kurulmasıdır. Bu ve benzeri eserler Cumhuri-
yetimiziin 50 nci yılını daha. da. anlamlı bir 
•şekiilde kutlamamıza İmkân verecek ve gelecek 
nesillere örnek olacaktır. Bu eserler tasarı
nın ruhuna da, gerekçesine de uygundur. Ta
sarıda görülen boşluk komisyonlarda iyi tes
pit edilmiş ve doldurulmuştur. 
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Diğer kalıcı eserler, güzel sanatların muh
telif dallarında başarı kazanan Türk sanatkâr
larının meydana getireceği eserler olacaktır. İ l : 

gili bakanlık ve kumiiltenin gerekli hazırlıkla
ra girdiklerini tahmin etmekteyim, 

Bil* de çok sayıda uluslararası kongrele
rin memleketimizde yapılması planlanmakta
dır. Şüphesiz ki bu komgrelerin hepsi Cum-
lı liriydin 50 neii yıl d'öıılümü ile ilgili olmaya-
ıcaktır. Ama birçok ülkeden değerli bilin ve 
sanat adamlarının o tarihte Türkiye'ye gelmesi 
ve kendi sahalarında, memleketimizin mesele
leri üzerinde eğilmeleri çok yararlı alacak
tır. 

Bayın uıii 11 et vekilleri, sözle rinıin başında 
Cumhuriyeti mi'ziıı 50 nci yılını kutlamanın bâr 
de evrensel yönü var demiştim. Çalışmalar ve 
kutlama hazırlıkları halen bir Devlet Bakan
lığının k.oo rdiin a't ö ı*.L ü ğü altı n d a y ür ütülmek-
tedir. İlgili bakanlık neler düşünüyor ve bu 
konuda, ne gibi çalışmalar yapıyor kesinlikle 
İmlemiyoruz.. Elbetteki ilgili Sayın. Bakan, bu 
konuları Yüce Heyetlniize açıklanma imikâın hu-
lacaktır. 

Değerli arkadaşlariım, bizim görüşümüze 
göre, ıdış ülkelerde imkânlar ölçüsünde kutla
ma programlan düzenlenmelidir. Bu arada hiç
bir maddî fedakâılıktan kaçınılmadan Türk 
(sanatkârlarının, yurt dışında konserler ver
meleri, sergiler düzenlemeleri, oyunlar oiyna-
ınaları ve gösteriler yapmaları temin edilme
li dür. 

Outmhu rbaşkanlığı' Senf oni Orkestrası, Dev-
let Tiyatro ve Operası, forlklör ekipleri, Türk 
ınüziği sanatkârları, elişi sanatkârları, ressam 
ve heykeltıraşlar ve diğer sahalarda yararlı 
görülen tüm sanatkârların, Devletin rehberli
ği ve himayesi altında, dünyanın dört bir bu
cağına göndeitilmesi tlemiıı edilmelidir. 

'Böylece ele geçen çok önemli (imkân, hiç
bir ulusa nasip olmayacak hir imkân tüm 
olanaklarla değeıde'ndirilmelidir. 

Sayın inil 1 et vekili eri, sözlerimi daha fazla 
uzatmak ist çimiyorum. Maddelerin görüşülme
sinde gerektiğimde söz almak imkânını elbet
teki bulacağız. Kıitlaıımaıya elbetteki yön vere
cek, ınalî imkânları sağlayacak, organize ede
cek ve koordinasyonu temin edecek tüm Dev-
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let teşekkülleridir. Ondan da önce, bu mutlu 
•gün, fert olarak bütün. Türklerin gönlünde ve 
kalbinde hissedeceği bu heyecan ile .eoşikun bir 
şekilde ve lâyık okluğu bir biçimde kutlanacak
tır. 

Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünün, ta
rihimize ve geleceğimize uygun, bir şekilde (kut
lanmasını diler, tasarıyı tümü itibariyle CHP 
Grubu olarak benimsediğimizi ve müspet oy ve
receğimizi arz eder, derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Erogan, siz söz istemiş
tiniz galiba; şahsınız adına mı efendim? 

KADRİ EROGAN (Sivas) — Grup adına 
sayın Başkan. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Saat 
19 sayın Başkan. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Saat 
19'a geldi sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu tescil edi
yorum. Saatin 19 olduğunu takip ediyorum, izin: 
vjerin, işaret ettiler anlayamadım grup adına 
mı yoksa şahsı adına mı söz istediklerini; o 
kadar. 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Sayın 
Başkan, benim bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Var efendim önergeniz, şimdi 
o uda n ha hs edec eğim. 

Çalışma süremiz bitmiş bulunuyor ancak, ça
lışma süresinin, uzatılmasına müteallik bir ta
lep var... 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 
Aleyhine söz istiyorum, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bir bilgi ve
reyim ki daha rahat konuşursunuz, doküman 
vereceğim size, sabırlı olun lütfen. 

Sırada şahıslan adına -konuşmak isteyen 7 
kişi var. Ayrıca grup adına 3 kişi konuştu, sa
yın Kadri Erogan da söz istemişlerdir, böyle
ce 8 konuşmacı söz istemiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, maddelerle ilgili 12 adet değiştirge 
önergesi var. Bu kadar zamanı, bütün bu 'ko
nuları görüşeeelv şekilde, tahsis etme imkânımız 
yok. önerge sahiplerinin önergelerini bu itibar
la, zamanın geçmiş olması nedeniyle işleme (koy
mayacağım. 

1 . 12 . 1972 Cuma gıuıiı saat 15 'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,05 

im •<•-
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VI — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Erzurum ili Oltu ilçesi Yarbası köyün
den bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dair soru önergesi ve Millî 
Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı 
(7/1043) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaiki sorunum Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle rica ederim. 28 . 3 . 1972 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Erzurum ili Oltu ilçesi Yarbası (Sananis) 
köyü lıalkından Emin oğlu 1315 doğumlu Mus
tafa Akgün, İstiklâl Madalyası verilmesi için 
Oltu Askerlik Şubesi Başkanlığına yaptığı 
14 . 7 . 1970 gün ve 1. Kısım 4061-70-1315-2 
sayılı yazısı; Erzurum Askerlik Daire Başkan
lığının 24 . 7 . 1970 'gün ve 1. Kısım 4061-8-70/ 
18 sayılı yazıları ile Millî Savunıma Bakanlığı 
Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. 

Mumaileyh, yaşlı ve mağdurdur. Bir an önce 
sıkıntıdan (kurtulabilmesi için İstiklâl Madalya
sını erken almasında büyük yarar bulunmakta
dır. 

Bu sebeple: 
1. — Adı gecen gaziye İstiklâl Madalyası 

tahminen ne zaman verilebilecektir? 
2. — Şayet İstiklâl Madalyası verilmişse, ve

rildiği tarih ve numarası nedir"? 
3. — Henüz işlem devam ediyorsa,- hali ha

zırdaki durumu ile müracaatı hangi safhada
dır? 

T. C. 
Millî Savunma 

Bakanlığı 
ASAL:40Ö3.1-1692«72 Maidialya 

(ld**rî/90>9487O 

21 . 11 . 1972 

Konu : Mustafa Akyön'ün madalya 
işlemi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisi Bşk. lığının 12 Ni

san 1972 gün ve On. Sek. Kan. Md. lüğü 7/1043 
.5607-42139 sayılı yazısı. 

b) M. S. B. Asal D. Bşk. lığının 18 Temmuz 
1972 gün ve ASAL: 4063.1-706-72 Madalya (İda
rî/9 a)-94870 sayılı yazısı. 

c) Erzurum As. D. Bşk. lığının 26 Ağus
tos 1972 gün ve 1. Ks.: 4063-25-72 (5182) sa
yılı yazısı. 

Aşağıda kimliği yazılı şahıs hakkında yapı
lan incelemede, adı geçene ait Bakanlık Madal
ya Şubesine intikal etmiş bir kayıt bulunama
mıştır. Oltu Askerlik Şubesince yeniden tanzim 
edilerek gönderilen inha belgesi işleme alınmış
tır. 

Arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakanı 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, Cum
huriyetin İlânından bugüne kadar, olay esnasın
da yaralanan ve ölen jandarma ve polis sayısı
na dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit 
Kubat'm yazılı cevabı (7/1160) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne ka
dar ne miktar jandarma ve polis hangi tarihte ve 
hangi olay esnasında görev yaparken ölmüş veya 
yaralanmıştır'? Bu kimselerin kimlikleri nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı . 11-13/325 

1 . 8 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 6 .1972 gün ve G^nel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/1160-6064/45698 
yazınız. 

sayılı 
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İeol Milletvekili Saym Celâl Kargılı'mn önergesiylıe ilgili olarak düzenlenen çizelgeler ili-
başkanlıklarına verdiği ve tarafımdan yazılı ola- sikte sunulmuştur. 
rak cevaplandırılmasını istediği Cumhuriyetin- i Arz ederim. 
İlânından bugüne kadar olay, esnasında yarala- i Ferit Kubat 
ııan ve ölen jandarma ve polis sayılarına ilişkin i . İçişleri Bakanı 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar vazi'fede ölen enınliyet mensupları 
Rütbeler 

Em. lEın. Başkoınii- Komiser Polis 
Soneler Müdürü Âmiri ser- Komiser (Muavini". Memuru Ölüm iselbeM 

1924 ı— h— . — — "1 2 Vazdfede tabanca ile vu
rularak 

1925 — —••• . — ,— — 2 Vazifede tabanca ile vu
rularak 

1926 — — — •— •.—• 1 Vaai'fede bıçaklanarak 
1927 — — 1 — —• 2 Vazifede tabanca ile vu

rularak 
1928 • __ — — — — x Vazi'fede bıçaklanarak 
1930 — — — — — 1 Vazifede tabanca ile. vu

rularak 
1930 -r- — — — ı __ Enkaz a l ında kalanları 

kurtarırken kendiside en
kaz altında kalarak öl-
maiıştür. 

-193.1 " — — — 1 —• —• Yangın esnasında elek
trik cereyanına kapılarak 
ölmüştür. 

1982 — — 1 — ' - • _- 2 Vazifede taibanea ile vu
rularak 

1933 — — — — __ 2 Vazifede bıçaklanarak 
1935 —. —. <— — . — 1 Vazifede trafik kazasında 
1935 —• —• • — — —, 1 Vazi'fede tabanca ile vu

rularak 
1935 — — — :— — i Vaaiifeide tabanca ile vu

rularak 
1936 — — —. — 1 2 . Vazifede tabanca ile vu-

ralarak 
-1938 — — — — — 1 Vazifede tabanca ile vu

rularak 
1941 — — .— — —. 2 Elçilik binasına atılan 

bomlba di e 
1941 — -r- • • — , — — [ iSoyguncu ..tarafından ta

banca dle vurularak 
1942 — __ — — — X Vazifede tabanca ile vu

rularak 
1946 — _ — — — 1 Vazi'fede tabanca ile vu

rularak \ 
1 9 4 7 — ,_, ..; v... j .•;_. : .::••:.•••.;. i_ — 2 Vazifede 'tabanca ile vu

rularak 
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Em. E uı. Başkomi- Komiser Volin 
Seneler* Müdürü Âmiri ser Komiser Muavini Memura ölüm, stfbdbi 

1947 , • , — — , —. 1 Vazifede İne aklanarak 
^94)8 . ___ • — — — __ 1 Vazifede tabanca iile vıı-

rularaık 
1949 — —. — !l —• Vazifede taıbanea İile vu

rul araık 
1951 . — — —. '1 Vazifede tabanca ile -vu

rularak 
1952 — — —. — 1 —• Vazifede bıçaklanarak 
1954 — — — — 1 Vazifede trafik kazasın

da 
1955 __ —. 1 — 1 2 Vazifede trafik kazasın

da 
1955 — — — — — 1 Vazifede taıbanea ile vu

rularak 
1956 — — — — — 1 Vazifede trafik kazasın

da 
1957 1 — — •— —. .1 Vazifede tabanca i'k vu

rularak 
1957 —, — — — 1 Vazifede trafik kazasın-

.da 
1959 — — — -— —• 1 Vazifede tabanca ile vu-

inüaj*aik 
19G0 — — —. — — 2 Vazifede trafik kazasın

da 
1961 — — . — — — 2 Vazifede trafik kazasın

da 
1962 — — — — — «°> Vazifede trafik kazasın

da 
1962 — — — — — 1 Vazifede kalp krizi ge

çirerek 
1963 — — — — — 1 Vazifede yanarak 
19^3" — — — — — o Vazifede trafik kazasın

da 
1963 — — — — — 3 Vazifede kalp krizi ge-

/ çirerek 
1963 —• ' —. — — 2 1 Vazifede tabanca ile vu

rularak 
1963 —• —• — — — i Vazifede attan düşerek 
1964 — —̂  —• — 2 — Vaai'fede tabanca ile vu-

ı rularak 
1964 _ ' __ _ i t Vazifede kalp krizi ge

çirerek ' 
1964 — —.. —. — —• 2 Vaaifede trafik kazasın

da 
1965 — — — — —• 3 Vazifede trafik kazasın

da 
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Em. Em. Başkomi- Komiser Poliİs 
Seneler Müdürü Âmiri ser Komiser Muavini Memuru Ölüm sebebi 

1.965 — — — — - - 1 Vazifede tabanca ile vu
rularak 

|()60 " — —. — — ' — G ,Vazifede trafik kazasın
da 

19(>G 2 — — — — 2 Vazifede tabanca ile vu
rularak 

19(57 — —• — — 2 2 Vazifede tabanca ile vu
rularak 

1967 — —, — — 1 5 Vazifece trafik kazasın
da 

19(57 — — — — — 1 Vazifede kalp krizi ge
çirerek 

19(58 — 1 — — — 4 Vazifede tabanca ile vu
rularak 

1968 — .1 — 2 1 (15 Vazifede trafik kazasın
da 

1968 — — — — —• 1 Vazifede kalp krizi ge
çirerek 

1969 — — — — 1 3 Vaziifede tabanca ile vu-
: rularak 

19(59 -— — — — — 7 [Vazifede trafik kazasın
da 

1961) — — — — — 1 Vazifede bıçaklanarak 
1969 — — — — —' 1 Vazifede elektrik eereya^ 

mndan 
1970 — 1. • — — — 3 Vazifede taibanea ile vu

rularak 
1970 — — — 1 — 18 Vazifede trafik kazasın

da 
1970 — — — — — 1 Vazifede kalp krizi ge

çirerek 
1970 — — — — 1 Vazifede •bıçaklanarak 
1971 — — — 1 — 11 Vazifede trafik kazasın

da 
1971 — — — — — 3 Vazifede tabanca ile vu

rularak 
1971 — —• — — — 2 Vazifede bıçaklanarak 
1972 — — — — 1 3 Vazifede trafik kazasın

da 
1972 — —• —• — — .1 Vazifede tabanca ile vu-

i rularak 
1967 tarihinden bugüne kadar vazife esnasııida yaralanan emniyet mensupları 

Rütbeler 
1967 —• . . 1 ' —.• 2 ' 4 Vaziifede tabanca ile ya

ralanmıştır 
1967 1 — — — — 5 Vazifede trafik kazasın 

da yaralanmıştır 
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Seneler 

1967 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1969 

19Ç9 

1969 

1969 

1970 

1970 

1970 

1970 

1971 

1971 

1971 

1972 

Em. 
Müdürü 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

— 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

— 

1 

Em. Başkomi- Komiser Polis 
Âmiri ser Komiser 'Muavini Memuru Ölüm sebebi 

3 1 — 1 5 Vazifede talebe yürüyü
şünde yaralanmıştır 

— — — 1 1 Vazifede trafik kazasın
da yaralanmıştır 

— — — — 3 Vazifede kumarcılar ta
rafından yarailanmış'tır 

1 — — / 1 8 Vazifede tabanca ile ya
railanmış'tır 

— — — — 2 Vazifede bıçakla yaralan
mıştır 

— — — — 4 Vazifede yapılan miting
ce yaralanmıştır 

1 —• — — 39 Vazifede talebe yürüyü
şünde yaralaramştır 

— — — — 26 Vazlifede işçii 'hareketle
rinde yaralanmıştır 

— — — —• 8 Vazifede tabanca ile ya
ralanmıştır 

— 1 1 —• 11 Vazifede trafik kazasın
da yaralanmıştır 

—• 1 3 1 114 Vazifede işçi hareketle
rinde yaralanmıştır 

— — 1 3 19 Vazifede trafik kazasın
da yaralanmıştır 

— — 1 — 6 Vazülfede tabanca ile ya
ralanmıştır 

— 1 — — 39 Vazifede maçta yaralan
mıştır 

1 — ' 2 17 107 Vazifede işcji hareketle
rinde yaralanmiiş'tır 

1 2 4 2 43 Vazifede talebe olayla
rında yaralanmıştır 

— — — -—• 9 Vazlifede trafik kazasın
da ya.ralanımiiştır 

— 1 1 2 29 Vazlifede tabanca ile ya
ralanmıştır 

1972 — — — — — 9 Vaztifede trafik kazasın
da yaralanmıştır 

Not : 

Vazifede yaralananlar 1967 yıhndan evvel kaydedilmediği için ancak bu tarihten sonraki zama
na ait bilgiler verilebilmiştir. 
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asayiş görevi 1 
ve Dersim isyanı | 
Eın. vt 
m'etinin 
d;a. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

asayiş 
ifiası sır 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 

hiz
asın- 1 

» I 
.» I 
» 1 
» 1 
» 1 
» I 
» 1 
» 1 
» 1 
» 1 
» 1 
» 1 
» 1 
» 1 
» 1 
» I 
» 1 
» I 
» 1 
» I 
» 1 
» 1 
» 1 
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Yıllar Subay Assubay Uzm. Çavuş Er ve erbaşlar 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Şehit 

1 
1 

_ • 
2 

— 

Y aralı 

l 
o 

r> 
1 
4 

,Şehit 

2 
4 
o 
• > 

1 

Y aralı. 

10 
•> 

10 
9 
o 

Şehit 

1 
2 

G 
2 

Yaralı 

4 
3 
5 
•8 

4 

Şehit 

18 
34 
26 
38 
9 

Y aralı 

17 
27 
38 
45 
14 

» 
» 
» 
» 
» 

İzah at 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 49 121 34 112 36 63 1200 1 431 

S. — İçel Milletvekili Celâl Kargtlı'mn, 
Türkiye'deki sağlık teşkilâtına ve personel 
miktarına dair soru önergesi ve sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kemal Demir* in yazılı 
cevabı (7/11(11) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından, yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 
. Saygılarımla, 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Türkiye'de kaç adet sağlık müdürlüğü, 
Hükümet tabipliği, belediye tabipliği, sağlık 
ocağı, ha'l'k sağlığı la bora tu varı, frengi dispan
seri, sıtma eradikasyonu teşkilâtı, verem sa
vaş teşkilâtı, trahom savaş teşkilâtı, sağlık 
merkezi ana - çocuk sağlığı teşkilâtı, akıl ve 
ruh sağlığı teşkilâtı ve kanser savaş teşkilâtı 
mevcuttur"? 

Bu teşkilâtın bulunduğu yerler nerelerdir? 
Buralarda görevlerinin nevilerine göre her yıl 
ayrı ayrı belirtilmek suretiyle sağlık personel 
sayısı nedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 7 . 7 . 1972 

Bakanlığı 
Bakan 
1106 

Konu : İçel Milletvekili Celâl Kargı-
h'nın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 29 . 6 . 1972 tarih Kanunlar Müdür

lüğü : 7/1161 - 6065/4569-2 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn Türkiye'

deki sağlık teşkilâtına \re personel miktarına 
dair yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemâl Demir 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Not : Bu tezkereye ilişik kitap, kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aseıh dosyasına konulmuş olup, bir su
reti de soru sahibine verilmiştir. 

-^30§ — 



Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı personelinin kurumlara dağılımı 

H e k i m ,-. 

0 3 

Kurumlar 

Merkez teşkilâtı 
Sağlık müdürlüğü 
Hükümet tabipliği 
Sağlık ocakları 
Sıtma eradikasyon 
Ana çocuk sağ. mer. 
Nüfus plânlaması 
Verem sav. dispan. 
Trahom sav. dispan. 
Deri tenasül lep. D. 
Ruh sağlığı dispan. 
Okullar 
Yurtlar, müzeler 
Hıfzıssıhha Enstitü. 
Doğumevleri 
Sağlık merkezi 
Hastaneler 
Sanator. ve göğüs. 
Hudut sahiller 

Crenel toplam 

M
üt

eh
as

sı
s 

91 
27 
47 

4 
— • 

128 
— 

117 
6 
7 
3 

23 
23 
12 

109 
88 

1 450 
156 

4 

2 295 

Pr
at

is
ye

n 

84 
93 

484 
328 

31 
15 
— 
87 
9 
4 
5 
6 

12 
1 

— 
71 
23 
3 

13 

1 269 

A
si

st
an

 

— 
— • 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 
10 
56 
— 

£23 
11 
— 

501 

To
pl

am
 

175 
120 
532 
332 

31 
. 143 

— 
204 

15 
11 
8 

29 
35 
23 

165 
159 

1 896 
170 
17 

4 065 

E
cz

ac
ı 

23 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—• 
—• 
— • 

— • 

— • 

— • 

4 
— 
51 
12 
— 

90 
D

iş
 t

ab
ib

i 

— 
— 
— 
— 
— 
15 
— 
— 
— • 

— • 

— • 

3 
— • 

— 
-— 

6 
166 

8 
— • 

198 

K
im

ya
ge

r 

19 
3 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 
— 
— 

7 
— 
— 

34 

V
et

er
in

er
 

27 
4 

— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— ' 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 
— 
— 

35 

Sa
ğl

ık
 m

em
ı 

370 
817 

1 869 
890 

1 
65 
1 

184 
66 
67 
3 

19 
7 

22 
41 

102 
731 

65 
14 

5 334 

3 

4 
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4, — içeı 3£Uletvekili Celâl Kargılı'nın, Sağ
hk ve Sosyal Tardım Bakanlığına bağlı hastane 
nevilerine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazıh cevabı 
(7/1162) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
v İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 

hastane nevileri ve bunların sayısı nedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı 
Bakan 
1108 

7 . 7 . 1972 
Konu : İçel Milletvekili Celâl Kar-

gılı'nm önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi 29 . 6 '. 1972 tarih Kanunlar Müdürlü
ğü : 7/1162-6066/45691 sayılı yazı. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastane nevile
rine dair yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla, 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığındaki 
yataiklı tedavi tesisleri 

Yatak 
Tesisüıı aidi Adedi sayısı 

Devlet hastaneleri 
Numune hastaneleri 
Göğüs hastalıkları hastaneleri 
Sanatoryumlar 
Doğum ve çocuk bakımevleri 
Çocuk hastaneleri 
Tropikal Hast. Araştırıma Ens. ve 
Bulaşıcı hastalıklar hastaneleri 1 10ö> 
Akıl y e sinir hastalıkları Hastanesi 4 5 000 
Yüksek İht isas Hastanesi 1 250 

183 
7 

32 
2 

21 
5 

21 730 
3 720 
5 750 
1 750 
2 730 
1 570 

Tesisıin adı 

İlk Yardım Hastanesi 
Gröğüs Cerrahi Merkezi 
Kemik Hastalıkları Hastanesi 
Cüzzam Hastanesi 
Onkoloji Hastanesi 
Trahom Hastanesi 
Kuduz Hastanesi 
Sağlık merkezleri 

Adedi 

1 
1 
4 
1 
2 
4 
1 

294 

Yatak 
sayısı 

300 
160 

1 275 
265 
300 
120 

50 
3 614 

iSağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı toplamı : 564 48 648 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'deki hekimlerin miktarına dair soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir'in yazılı cevabı (7/1163') 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Say m Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel milletvekili 

Celâl Kargılı 
Türkiye'de ihtisas nevileri belirtilmek su

retiyle mevcut hekim sayısı nedir? 
Türkiye'deki mevcut hekimlerin ihtisasları 

belirtilmek suretiyle çalıştıkları sahalar nere
lerdir? Ne miktar hekim nerede ve ne işle 
görev görmektedir? 

T. C. 
Sağhk ve Sosyal Yardım 7 . 7 . 1972 

Bakanlığı 
Bakan 
1112 

Konu : İçel Milletvekili Celâl Kargı
lı'nın önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi . 29 .6 . 1972 tarih^ Kanunlar Müdür

lüğü : 
7/1163 - 6067/45690 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Türki

ye'deki hekimlerin miktarına dair yazılı soru 
önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Di*. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

307.— 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
U Aralık 1971 yılı itibariyle mütehassıs 

pratisyen durumu 

Kurumlar Müt. Pr.t 

Merkez teşkilâtı 
Sağlık Müdürlüğü 
Hükümet Tabipliği 
Sıtma Eradikasyon 
Ana ve Çocuk Sağ. Merkezi 
Verem Savaş Dispanseri 
Trahom Savaş Dispanseri 
Deri Tenasül, Lepra, Dispanseri 
Ruh Sağlığı Dispanseri 
Nüfus Plânlaması 
Okullar 
Yurtlar - Bakımevleri, Müzeler 
Hıfzıssıhha Enst. Rehabilitasyon 
Sağlık Merkezi 
Doğum ve Çocuk Bakımevleri 
Devlet Hastanesi 
Numune Hastanesi 
Trahom Hastanesi 
Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi 
Kemik Hastalıkları Hastanesi 
Sanatoryum Göğüs Beykoz Hast. 
H. Paşa G-öğüs Cerrahi Merkezi 
Beyoğlu İlk Yardım Hast. 
Ankara Hastanesi 
Yüksek İhtisas Hastanesi 
Çocuk Hastanesi 
Kuduz, Onkoloji, Cüzzam Hast. 
Bursa Devlet Hastanesi 
İzmir Devlet Hastanesi 
Sağlık Ocakları 
Hudut ve Sahiller 

94 
30 
45 

126 
116 

7 
7 

23 
21 
12 
90 

110-
809 
185 

2 
51 
30 

177 
36 
34 
57 
44 

109 
22 
29 
46 

3 
3 

Toplam 

86 
101 
470 

31 
18 
80 
7 
4 
3 
2 
6 

13 
14 
67 
60 
23 

173 

14 

14 

16 
52 
4 

144 
1 
1 

39 
333 

13 

2 321 1 789 

31 Aralık 1972 yılı itibariyle Türkiye durumu 
Kurumlarda ve serbest 

çalışanlar Müt. Prt. Toplam 

Sağlık Bakanlığı 
-Sosyal Sigortalar 
Kurumu 
İktisadî Devlet Te
şekkülleri 451 
Belediye ve özel İdare 294 

2 321 1 770 4 091 

1 950 427 2 377 

238 
322 

689 
616 

çalışanlar Müt. Prt. Toplam 

910 Tıp fakülteleri 
Diğer Kamu Kuruluş
ları 1 041 
Serbest çalışanlar (Özel 
sektör dâhil) 3 029 1 000 4 029 

836 1 746 

949 1 990 

Toplam 9 996 5 542 15 538 
Hekimlik yapmayan 
(Durumu belli değil) 726 250 976 

(rene! toplam 10 7: 5 792 16 514 

31 Aralık 1971 durumu itibariyle çeşitli ihtisas 
dalları 

İhtisas dalları 

Türkiye 
İtibariyle 
Toplam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
i 3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22' 
23 
24 
25 
26 

İç Hasltalıklan 
Kardiyoloji 
Gastroanteroloji 
Endokrinoloji 
Beslenme ve Metebolizma 
Hematoloji 
Alilerji 
Romaltolojıi 
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Ruh ve .Sinir Hastalıkları 
Deri ve Zührevi Hastalıkları 
Genel Şirürji 
Kalp ve Damar Şirürji 
Nöro Şirürji 
Göğüs Şirürji 
Ağız ve Çene Şirürji 
Plâstik Şirürji 
Çocuk Şirürjisn. ve Ortopedi 
Çocuk Şirürji 
Ortopedi 
Travmatoloji 
Anesteziyoloji 
Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
Gıöz Hastalıkları 

2 648 
56 
38 

20 
4 
7 

263 
172 
533 
287 
622 
8 
36 
54 
22 
7 
33 
9 
64 
17 
187 
254 
453 
474 

Not : Diğer -'kurumlardaki hekimlerin çahşma 
.sahaları ilgili yerlerden alınabilir. 
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Türikiye 
'itibariyle 

İhtisas dalları Toplam 

27 
28-
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
56 

•Üroloji 
Fizikoterapi ve Hidroloji 
Fizikoterapi (Fizik Tedavi) 
Hidro Klimatoloji 
Radyoterapi 
Radyodiağnostik 
Ortodonsi 
Pedodonsiti 
Dıiş ve MaksiiMo - Fasiyal, Şirürji 
Halk Sağlığı 
Hijyen 
Genel Bağlık. 
Bakteriyoloji ve Enfeksiyon 
Bakteriyolog 
Mikrobiyoloji 
Prazitoloji 
Okul ve Spor Tababeti 
Rehabilitasyon 
Genel Askerî Tababet uzmanlığı 
Biyokimya 
Patolojik Anatomi 
Anatomi 
Farmakoloji 
Farına Kodinaımi 
Adlî Tababet 
Fizyoloji 
Fizyopatoloji 
Histoloji ve Embiryoloji 
Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Besin Kimyası 

Genel Toplam 

326 
122 
36 
5 

10 
540 

12 
3 
2 

113 
28 
10 

. 516 
48 

. 2 7 
11 
1 
3 
2 

383 
130 

12 
10 
8-

59 
101 

11 
3 
2 

14 

11 827 
6. — t çel Milletvekili Celâl Kargılının, 

Türk hekim ve teknik elemanlarının yurt dışı
na göç etmelerini önlemek için tedbir alınıp alın
madığına dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'-
in yazılı cevabı (7/1164) 

M'llet MecMsi {Başkanlığmıa 
Aşağıdaki sorumum Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
2 2 . € . 1 9 7 2 

. '':••.'••. •';};.. îç«sO;:Mijletvekil 
'"'•••' • • Celât Kargılı 

Bâzı yabancı • devletlerin cazip teklifler ileri 
sürerek Türk hekim ve teknik elemanlarım ken
di ülkelerinde çalıştırmak 'çim Türkiye'de faa
liyette bulunduklarına' dair iddialar mevcuttur. 

Her geçen gün artan hayat pahalılığı, ve 
personel kanaıutından doğan aksaklıklar yüzün
den fok sayıda teknik eleman ve hekimin ise ya
pılan bu teklifleri kabulleınerelk yurt dışına git
meyi karar vermiş bulundukları söylenmekte
dir, 

Hek'm ve Teknik eleman; ihtiyacına en .çok 
muhtaç olduğunıuız bir dönemde Türk hekim ve 
teknik elemanlarının bu yoldan yur td ı ş ına 
îgöçeitmesii kalkınma' hamlemizin başarıya ulaş
masına engel olacak niteliktedir. 

Bu nedenli e hekim ve teknik elemanda rmıl-
zın yurt dışına göçetmenıesi iilçin hükümet ola
rak tedbir almayı düşünmekte mds'niz ? Düştüm-
mekte iseniz; bu yolda alacağınız tedbirler ne
lerdir? 

T. C 
(Sağlık ve Sosyal Yardım 14 . 8 . 1972 

Bakanlığı 
Zatisi eri ve Muamelât Genel 

Müdürlüğü 
Muamelât Şubesi , 

67507 

Konu : îeel Milletvekili Celâl Kargılı'ıım 
Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığın<a 

lig1 : 29 . 6 . 1972 tarih ve 7/11.64 - 6068/ 
45689 sayılı yazımız • 

îç.el- Milletvekili Celâl Kargılı'ııın Türk He
kim ve Teknik elemanllarmm yurt dışına göeet-
melerinî önlemek için tedlbâr almürp- 'alınmadığı
na ilişkin olarak sayın Başbakana yöneltildiği 
22 . 6 . 1972 töar*hli yazılı soru önergesi üzerine 
sıorunıun sayın Başbakan adına tarafımdan ce
vaplandırılması tepsip edilmiş olması itibariyle: 

1. — 657 sayılı Kaauuna ek 1327 sayılı 
Kanun mırYaceheslhıde, sağlık ve yardımcı sağ
lık hizmetleri smıına dâhil personel1 de kapsa
mına alan iç güçlülüğü ve teminindeki güçlük 
zamlarının verilmesi sağlanmış, 

2. — 13 . 11 .1971 tarih ve 7/3434 sayılı ka
rarnameye güre ailınıan 1 - 4 derecedeki kadro
lar; ıgöreîVTn önemine göre ll-gıilte^e tal is i -: edil-
mişttir». 
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3. — Personel Kanunundaki aksaklıklarım 
giderilmesi için : 

a) Devlet Memurlarımın istihdam esas ve 
U'Stmllerine, d'slplime aylıklarına, sosyal hakla
rına ilişkim esasta, 

b) tnîtibak hükümlerinin yarattığı farklı
lıkları, haksızlıkları mevcut maddelerin yeter
sizliği sebebiyle ortaya çılkan farklı uygulama
ları giderecek hükümleri getirmek üzere Ba-
kamllar Kuruluın>a Kamun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi verilmiş olup Hükümetçe bu 
aksaMıklarm giderilmesi için de gerekli çalış
malar yapılmaktadır. 

Sağlık personelinin yurt dışına çılkmamala-; 
rını temimi bakımından önögrüleeek diğer ça
lışmalara da peyder pey devam edecektir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Dr. Kemâl Demir 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

7. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
irticai önlemek için alınacak kanunî, idari ve kül
türel tedbirlere dair soru önergesi ve Başbakan 
Ferid Melen'in yazılı cevabı (1/1166) 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorumum sayın Bajşbajkan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla rica ederiim. 

23 . 6 . 1792 
Maraş. Milletvekili 
İbrahim Özttürk 

Soru : 
Üç gün öne, Mami-sa'mım Demirci İlçesinde 

cereyan eden gerici olaylar Devlet Başkamız
dan itibaren Hükümeti, Parlâmentoyu, Anaya
sal Kuruluşları ve tüm Atatürkçü güçleri bir 
kez daha uyarır nöftelifktedir. 

Türk çocuklarımı türini sıkıntılar altında 
çağdaş bilim ışığımda yetiştirmeye ve onlara 
Ataitürk ilkelerini ve uygarlığı aşılamaya çalı
dan fedakâr Türk öğretmenlerine yapıllam iğrenç 
tecavüzlerim 12 Mart sonrası da süregelmesi,ger
çekten ibret vericidir. 

12 Mart'dan ömce, bu ülkede Devrimci ve 
Atatürkçü öğretmenlerim bfoynttna yular takılıp 
yerlerde sürüklendiği görüîlmıülş »v© bu gibi 
olaylar memleketi 12 Maıit'a getirmüşt^. Fakat, 
uygarlığını, huktükum ve Atatürkçülüğün ego-
men olması gereken 12 Mart sonrası dönemde 

hâlâ (olayların devamına göz yumulması talih
sizliğin çok acı bir görüntüsüdür. 

Demirci'deki hadiselerin benzerleri her yer
de süregelmekte sola yönelen Hükümet icraa
tından cesaret bulan ıgeric* umsunlar alabildiği
mle öngütlenmektcdirler. Bunlar ilerici ve Afca-
ıtürfcçü örgütleri vte kişileri türlü tertiplerle 
ihbar etmekte, sindirmekte ve dövmektedirler. 
Bugün Anakaradaki Site öğrenci Yurdu ve 
diğer birook yurtlar ve Fakülteler Komando 
denilen faşist eğilimli gençlerin baskısı ve 
tehdidi altındadır. İllerde, İlçelerde (Türkiye 
Ülkücüler Teşkilâtı) kurulmakta ve gençler 
eğitilmektedir, Bunların amaçları belli değildir. 
Kdsale-i Nur 'okumayan ıgeniçler dövülüp sövül-
mektedir. Yalnız Demirci'de değil, tüm Anado
lu'da ilerici öğretmenler ve aydınlar sindiril
mekte Valiler tarafımjd&n öğreltmenlerm yerle
ri değişttiirilmdktediir. 

. Aşırı sol kadar tehlikeli olan sağ irticaın 
lönlenmıesi hususunda Ferid Melen Hükümetin 
ne ıgibi tedbirler aldığı kesin olarak bilinme 
•inekte, ancak olaylar çıktıkça kanunî işlem 
yapıldığı görülmektenir. Oysa, bu alanda da 
köklü tedbirlere ihtiyaç vardır. . 

1. — Hükümet irticai önleyecek ne gibi Ka
nunî, idarî ve kültürel tedbirler düşünmekte
dir? 

2. — Türkiye'deki gerici kuruluşlar!!1 ve 
Komando kamplarının kapHtıilması bahis konu
şa mudur? 

3. — Atatürkçü öğretmenlerini eğitim faali
yetlerimi ve hayatlarım garanti edecek tedbirler 
alınacak mıdır? 

4. — 12 Marttan Ibu yana irtica olayların
dan ötürü Ocaç kişi tuitukilanmıış ve mahkûm 
edlilmişMr? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kantonlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı Î 77 - 13/11643 

20 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 .6 . 1972 tarih ve 7/11664076-45740 
sayılı yazınız. 

Maraş Milletvekili İbrahim özitiürkUin, irftli-
caı Önlemek için -alınacak kanunî, idarî ve Içül-

— 310 — 



M. Meclisi B : 11 29 . 11 . 1972 O : 1 

türel tedbirlere dlişkin yazılı soru önergesinin 
cevabı eklice sunulmııştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 
Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, irti

cai önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin 
23 . 6 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

içişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarından 
alman bilgilere göre : 

Demirci İlçesi İmanı HaJtip okulunda komü
nizm propagandası yapmaktan 20 . 5 . 1971 ta
rihînde İzmir Sıkıyönetimi Komutanlığınca göz
altına alman ve hakkında Askerî .Savcılıkça 
açılan kamu davasına ait dosyanın Sıkıyönetim 
Asikerî Mahkemesi; taralfından Salihli Ağır 
€eza Mahkemesine sevlkeddlmesinden sonra 
17 -. 2 .. 1972 gürü tahliye edilen ve halen bu 
suçtan serbest olarak yargılanmakta olan öğ
retmen Ali Rıza Başaran, nakledildiği Sarıgöl 
İlçesinden Demirci İlçesine gelerek, kendisine 
yakin olan öğretmenlerden Arif önder ve Tev-
fik Tortamış, ile bulunmuştur. 19 . 6 . 1972 
(günü bir llotkaırtada geç saatlere kadar içki 
içen bu öğretmenler, dışarıda ilçe halkından bâzı 
kimselere sataşmış ve münakaşalara ıgirişmiş-
lerdir. Bu arada, Yozgat'ın Sorgun İlçesine 
Bağlı Cihanşarlı Köyünde öğretmen; olup yaz 
itatfiSLinden yararlanarak Demirci'de oturan ba
basının yanma .gelmiş »olan Rıza konuralp, İmam 
Hatip Okulu öğrencileri İbrahim Emre, Osman; 
Emroz ve Marangoz Ahmet Akdere ile araların
da kavga çıkmıştır. Olaya mahallî zabıtaca el 
fconularajk taraflar, karşılMı müessir fiil ve 
hakaret suçlarından! haklarında düzenlenen 
suçüstü tutamağı Üe 20 . 6 . 1972 günü adliyeye 
sevk edilmişlerdir. Yine karşılıklı olarak şikâ
yetlerinden vazgeçtiklerinden haklarında 0. 
Savcılığınca takipsizlik kararı verifltmişitir. 

19 . 6 . 1972 günü meydanca gelen bu lolaydan 
dolayı adliyece yapılacak işlem sonucunu me
rak eden bâzı şahıslar 20 . 6 . 1972 günü saat 
10,30 sıralarında Hükümet binasının önlünde 
beklemeğe başlamışlardır. Bekleyenlerin gittik
çe çoğaldığını gören ilgililerin, durumu Manisa 
Valiliğine duyurmaları üzerine, İl Merkezi ile 
Oördes, Akhisar ve Salihli îlçeleıMeırı polis 

ve Jandarma ekipleri tenkil edilerek Demirci 
İlçesine sevk edilmiş ve gerekli güvenlk tedbir
leri alınmıştır. 

Hükümet binası ön/ünde biriken. yaklaşık 
olarak 3000 kişi, C. Savcılığınca haklarında ta
kipsizlik kararı verilen öğretmenlerin aleyhin
de gösteride bulunmuş, saç, bıyık ve sakalla
rını keptirmelerini ive «Biz Komünist değiliz» 
diye seslenmelerini istemişlerdir. 

Olay dolayısıyla Demirci'ye (gelen Manisa 
Valisi, İl Jandarma Komutanı ile Emniyet Mü
dürü ve Manisa O. Savcısı durumu gözden ge
lirmiş, Vali Hükümet Konağı balkonundan hi
taben, - suç/u ve suçlfuyu ancak görevli idari 
ve adli makamların tesbit ve takibedebileceğini, 
dağılmalarının ıgerektiğini - belirten bir uyarı 
kionutşması yapmıştır. Bundan sonra topluluk 
güvenlik kuvvetlerindri müdahalesine ihtiyaç 
kalmadan hadisesiz olarak dağılmıştır. 

Halkı kanunsuz olarak töopülama ve ıgösteriye 
teşvik ve tahrik ettiklerinden güvenlik kuvvet
lerince yakalanan 9 kişi aynı (gün C. Savcılığına 
sejvkedilmişlerdir. Demirci'nSh yerli halkından 
olup İlçe merkezinde esnaflık yapan bu sanık
lar hakkında C. Savcılığınca 171 sayılı Kanuna 
ayın harakelt etmekten, kamu davası açılmış 
ve ilgili mahkemece sorgulannan sonunda ser
best bırakılmışlardır. 

ömergede yönetilen sorulara ıgelimce : 
1. — !Ston yıllarda memleketimizin ve milleti

mizin devamlı olarak huzurunu kaçıran, de^ 
ımokratik yaşayışımızı ve millî bütünlüğümüzü 
tehdit eden aşarı sol veı aşan sıağ akımlarla., 
lanarşik olayların önlenmesi, tekrarına meydan 
verilmemesi, her sahada ciddî ve köklü tedbirle
rin alınması ve uygulanmasıyle mümkün olaca
ğı tabiîdir. 

Bütün Öğretim kademelerinde, bu türlü olay
lara karşı öğretmen ve öğrencileri uyarıcı, olay
ları önleyicıi tedbirlere balşvumlmakta ve bu 
husus titizlikle takibedilm ektedir. 

Bütün gücüyle demokrasiyi yerleştirme ve 
kalkınma çabasına yönelmiş olan ülkemizde bö
lücü alkımlarla mücadele konusunda Anayasa ve 
Kanunlarımızda öngörülen tedbirler alınmıştır. 
Millî şuur, milî ülkü ve düşümce birliğinin sağ
lanması, adlî, idarî, 'kültürel ve ekonomik yön
lerden Mjklü tedbirleri kapsayan reform taşa
nlarının hazırlanması konusunda yoğun bir ça-
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ba sarf edilmektedir. -Haızırlainıan reform tasarı
larından bir kısmı da TBMM'ne sunulmuştur. 

2. — Vatandaşlarımızın kanfcıln sınırları içe
risinde kaılmak şartiyle dernekler kurmak sure-
Itiyle faaliyette bulunmaları mümkündür. Güven
lik Kuvvetlerimiz la-riıacı ne olursa olsun kanun 
sınırlarını asam ve memleketimiz için zararlı 
faaliyet gösteren kuruluşları titizlikle izleyerek 
bunların faaliyetten meneclilmesi ve kapatılması 
için gerekli işlemi yapmakta, ilgililer hakkın
da kannınî icabına göre konu adlî organlara in
tikali ettirilmektedir. 

3. — öğretmenler, kendilerine verilen ıgörev-
leri, Atatürk ilkeleri ve 'Türk Millî Eğitiminin 
temel amaçlan doğrruiltusunda yerine getirir
ken kanunlarımızın teminatı altında bulnnmâk-
dır. 

4. — 12 Mart 1971 tarihinden bu yana yur
dumuzda nurculuk, lâikliğe aykırı hareket ve 
tarikatçılık gribi irticai »olayların saınığı olaralk 
761 kişi hakkında adlî koyuştrıvrmaya tevessül 
edilmiştir. Bunflardan 4 kişi çeşitli cezailara mah
kûm olmuş, 4 kişi beraat etmiş ve 85 kişi hak
kımda takipsizlik kararı verilmiştir. Diğer sa
nıkların dunışmaları devam etmektedir. 

Feırid Melen 
Baişbakan 

8. — Tr§ak Milletvekili Âdil Turan'ın, den ki
taplarına yapılan zamlara dair soru 'önergesi ve 
Millî Eğitim Baham Sabahattin Özbek'in yazılı 
cevabı. (7/1167) ' 

24 . 6 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile arz ederim. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Soru :' 
Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Yayın

evi Sahipleri arasında geçen konuşma ve tartış-
ımailardan, olumlu herihangi bir (sonucun almma-
dığı kamuoyunca bilinmektedir. 

Böylece okul ders kitaplarına % 54 zam ya
pılmış ve fakir halk çocuklarının okunma koşul
lan biraz daha ağırlaşmış oldu. 

İşin dalha da ağır ve acı y'âmı, Devlet'in, sı
nırlı sayıda, sınırlı sermayeli kitap tüecanna, 
yenik düşmüş olmamdır, ..-

Bu dıiirıiiin karşısında Millî Eğitim Bakanlı
ğının tutumu ne olacaktır"? Türkiye'nin en 'bü
yük biligi ve makine gücünü elinde tutan Ba
kanlık bu konuda kendi bünyesinde ne gibi ted
birler almış veya alacaktır?... 

T. Ö. ' 
Millî Eğittim Bakanlığı 20 . 9 . 1972 

Özel : 423 ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . fi . 1972 tarih ve 7/1167 - 0077/ 
45768 sayılı-yazıları. 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, clers kitap
larına yapılan zamlara dair yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevaıbiıinız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederini. 

Prof. Dr. Saıbaihattin Özibek 
Millî Eğitim Balkanı 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın ders kitap-
laırıma yapılan zamlara daıir yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevajbımız. 

Ders kitaplarının fiıyalt normu, 1966 yılında 
tespit edilmişti.' O tarihdeıüberi işçi ücretleri ve 
malzeme fiyatlarındaki sürekli .yükselmeye rağ
men, ders kitaplarının fiyatında bir değişiklik 
yapılın almıştır, 

Ancak, 1971 yılının Temmuz ayında kâğıda 
yapılan % 50 zam sonunda okul tipi kâğıdın 
tonu o 000 liradan 4 5O0 liraya çıkarılmıştır. Ba
kanlığımız tedbir olarak, bu zammı oikul kitap
larına intikal ettirmemek için kâğıt fiyatındaki 
artış farkını bütçesinden karşılamıştır. 

'27 . lil . 1971 tarihinde yapılmış olan top
lantıda ilgili teknik eleımıanıkırm da görüşleri 
alınarak, işçilik ve. malzeıme fiyatlarındaki artı
şa paralel olarak dem -kitapları fiyat nomnıiUMin 
yeniden düzenlenmesine lüzum hâsıl olnmışjtıır. 

Bakanlığımızda 27 . 12 . 1971 tarihimde edi
törlerle bir toplantı yapılmış, bu toplanftıdıa gü
nümüzün şartları içinde ders kitaplarının dalha 
ucuza maledilmesi çareleri araştırılmıştır. 

Gerek Editörler Derneği, gerekse Devlet Ki
tapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden 
.alınan görüşler, fiyatlara % 140 zam. yapılması 
merkezinde olmasına rağmen, Bakanlığımızda 
yaıpılan Mamalar sjanmnjda, İra zMiimın cü&t %ir 
.miktarı • okul -kitâplafma' intikal •'ettirilmiştir;' •• 
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İlkokul 'kitaplarında 1972 - 1973 öğretim yı
lında bir artış olmadığı gibi ilkokullarımızın 1, 
2, ve 3 mcü sınıflarında okutulan ve parasız ola
rak verilen ders kitaplarına ilâveten, 4, ve 5 nci 
sınıfların Bakanlığımızın bastırdığı Güzel Türk
çe 4, 5, Din Bilgisi 1, 2 nci kitaplarının bütün 
öğrencilerimize parasız; 4, ve 5 nci sınıfların 
Fen ve Tabiat Bilgisi kitaplarının da sadece fa
kir öğrencilerimize parasız olarak verilmesi ka
rarlaştırılmış ve uygulamaya geçilmiştir. 

Orta dereceli okullarımızın birinci devre 1 
nci sınıflarında okutulacak ders kitaplarının es
ki ve yeni fiyatları şöyledir : 

Kitabın adı 

Türkçe 
Dilbilgisi 
Tarih 
öoğrafya 
Yurttaşlık Bilgisi 
Matematik 
Fen Bilgisi 
Tarım 
İş Bilgisi 
Yabancı Dil 
Müzik I, II, III. 

T o p l a m 

Eski 
fiatı 
krş. 

210 
235 
525 
430 
240 
675 
375 
410 
155 
120 
250 

3626 

Yeni 
fiatı 
krş. 

'240 
8>90 
525 
430 
240 
675 
375 
660 
250 
140 
250 

4175 

Fark 
krş. 

30 
155 

— 
— 
— 
— 
—: 

250 
95 
20 
—• 

550 

Orta dereceli okullarımızın lise kısmı 1 nci 
sınıflarında okutulacak ders kitaplarının eski ve 
yeni fialtları da şöyledir ; 

Kitabın adı 

Türk Edebiyatı Lise 
Tarih 
Genel öoğrafya Lise 
Matematik Lise I 
Biyoloji 
Fizik 
Kimya 
Yabancı Dil 
Millî Güvenlik 
Müzik I, II, III . 

T o p l a m 

Eski Yeni 
fiatı fiatı Fark 
krş. • krş. . krş. 

455 
575 
400 
600 

705 
5Ö5 
505 
250 
395 
470 

4860 

875 
605 
600 
705 
505 
760 
250 
395 
775 

6095 

170 
300 
205 

255 

305 
1235 

Birer örnek olması bakımından orta derece
li okullarımızın birer sınıfına ait kitap listeleri 
ve fiatları belirtilmiştir. 

Buna göre, ortaokul 1 nci sınıf kitapları 1971 
yılında 36.25 lira iken, 1972 yılında 650 kuruş 
artışla 41.75 lira olmuştur. Lise 1 nci sınıf ki
taplarının toplam ıbedeli, 1971 de 48.60 lira iken 
1972 de 12,35 lira artışla 60.95 liraya varmış
tır. 

Bu liste ve aradaki farklar da gösteriyor ki, 
kitap fiyatlarındaki artış, iddia 'edildiği gibi % 
54 oranında olmamıştır. 

öğrenciler yıllık kitap masraflarından daha 
fazlasını deftere vermektedirleır. Bunu dikkate 
alan Bakanlığımız, öğrencilerin defter masrafı
nın geçen yılın seviyesinde kalmasını sağlamış
tır. 

Basimevimiz 290 çeşit kitabından ortalama 
80 OOO'er bin olmak üzere ilkokullar ve meslek 
okullaırı için yılda 24 OOO 000 adet basmakta
dır. Halbuki serbest basıma bırakılan 400 çeşit 
kitap mevcuttur, öğrenci mevcuduna göre 30 
000 OÖO'un üstünde kitap basılması gerekmek
tedir. Basimevimiz bu kadar .kitabı basacak ka
pasitede değildir. 

Bakanlığımız ile Devlet Plânlama Teşkilâtı 
arasında varılan karar gereğince, her yıl bütçe
den 5 000 000 lira olmak üzere, 10 yılda ayrıla
cak ödenekle Basimevimiz daha modern tesisle
re kavuşturulacak ve kapasitesi artırılacaktır. 

Ancak o zaman basimevimiz, önerge sahibi 
Sayın Milletvekilinin arzuladığı seviyeye ulaş
mış olacaktır. 

9. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul-
maz'ın, traktör fiyatlarına dair soru önergesi ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı 
cevabı (7/1169) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 27 . 6 . 1972 

Ankara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Soru : 
Son günlerde Türk basınında, traktör fiyat

larına 6 500 lira civarında zam yapıldığı intişar 
etmiştir. Bir yıldan bu yana hayat pahalılığı
nın bu nispette olmadığı muhtelif vesilelerle yet
kili ağızlardan ilân edildiğine göre; 
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1. — Traktör fiyatlarına yapılan bu 6 500 
TL.'lılk zammın gerçek sebebi nedir? 

2. — Türk köylüsünün baş ürünü olan buğ
day fiyatlarına bu oranda bir zam yapılmadığı
na göre, traktör fiyatlarına yapılan bu yersiz 
ve zamansız zammın, köylünün ve çiftçinin 
ürünlerinde bir maliyet artışı yapacağı düşünül
müş müdür? 

3. — ikinci maddede belirttiğimiz husus ya
ni, köylü ve çiftçi ürünlerinin maliyetini yük
selttiği bir gerçek olan, traktör fiyatına zam 
hususunun âdil bir oranda indirilmesi veya baş
ka bir imkân aranması yönünden düşünce ve 
görüşleriniz nelerdir? 

T.C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi 

Reisliği 
Dosya No: 21734 

Sayı: 4-1 
31 . 7 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 6 . 7 . 1972 ta
rih 7/1169-6098/45949 sayılı Y. 

Traktör fiyatları konusunda Ankara Millet
vekili sayın Cengizhan Yorulmaz'ın yazılı sora 
önergesi ile ilgili cevaplar ekli olarak sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz 'öderim. 
Mesut Erez 

Sanayi ve Teknoloji Balkanı 

Sayın Cengizhan Yorulmaz'ın sorularına ce
vaptır. 

1. — 10 Ağustos 1970 tarihli ekonomik ve 
malî kararlardan sonra, orta güçlü tanım trak
törlerinin satış fiyatları Balkanlığımızca 58 500 
TL. olarak tespit edilmiş idi. 

Bilindiği gibi Otomotiv Sanayii mamulleri 
ve tarım âlet, makinelerinin fiyatı, bir çok 'ge
lişmiş ülkede de sabit tutulmamakta ve genellik
le dış görünüşteki basit birkaç değişiklikle ye
ni sene modeli olarak farklı fiyatlarla piyasaya 
sunulmaktadır. 

Dış piyasalarda, bu tip mamullerde, genel
likle % 4 mertebesinde yıllık fiyat artışları ol
makta iken 1970 ve bunu takip eden yıllarda 
bâzı ülkelerde % 7-10 hattâ bazen daha fazla-
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yıllık fiyat artışları görülmüştür. Bu fiyat ar
tışları bilindiği gibi boımple nihaî mamulde ol
duğu gibi, en az aynı ölçüde parça fiyatlarında 
da artışlar olmaktadır. Bu durum, memleketi
mizde imal edilen makineler için ithali lüzum
lu parça fiyatlarını da artırmaktadır. İthali lü
zumlu parçaların fiyatlarındaki artışa paralel 
olarak dahilden temin edilen parça fiyatlarında 
ve işçilik ücretlerinde de 1970 yılından sonra 
tedrici artışlar olmuştur. Bu arada 1971 yılında 
demir - çelik fiyatlarına, enerji ve yakıta yapı
lan zamlar, iç maliyetlerin belirli ölçüde artışına 
sebep olmuştur. Bu fiyat artışları,, imalâtçı fir
maların bütün kârlarını giderici bir seviyeye 
ulaştığı için finmıaların artan traktör talebini 
karşılayacak ve üretimi artıracak yeni yatırım
lara yönelmeleri imkânsız hale gelmiştir. Bu du
rumda Bakanlığımızca satış fiyatları tekrar 
gözden geçirilmiş ve yeni satış fiyatları tespit 
edilmiştir. 

Bu son fiyat artışlarına rağmen Türkiye'de 
imal edilen bir traktörün satış fiyatı, aynı mar
ka ve model traktörün ithali halinde satılabile
ceği fiyatın önemli ölçüde altında bulunmakta
dır. 

2. — Traktör fiyatlarına yapılan zammın, 
çiftçi ürünlerine maliyet yönünden etki yapaca
ğı ilk plânda düşünülebilirse de, toprağın trak
törle sürülmesinin yaratacağı verim artışının da 
gözönünıde bulundurulması 'gerekir. Bu itibar
la traktör fiyatlarının % 10 oranında artması, 
mahsulü etkilemiyebilecektir. 

3. — Traktörler için tespit edilen yeni fiyat, 
aynı cins ve güçteki ithal malı traktörlerden 
daha ucuz olduğundan bu konuda başkaca bir 
husus düışünülmeyip, çiftçilerimiz tarafından ha
len üç - beş ay sıra beklemek suretiyle temin 
edilebilen traktör üretimlerini artırma çareleri 
aranmaktadır. Bu konuda üç fabrikanın geniş
letilmesi ele alınarak talep edilen traktörlerin 
zamanında köylümüze teslim edebilmenin gay
reti içinde bulunmaktayız. 

Bilgilerine arz olunur. 

10. — Ankara Millevekili Cengizhan Yorul
maz'ın, hâkimlere tabanca taşıma hakkının veril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sora 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazı
lı cevabı (7/1170) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Balkanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim. 

27 . 6 . 1972 
Ankara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Boru : 
Ateşli Silâhlar Kanununa dayanılarak hazır

lanan genelge uyarınca muhtelif teşekküllere 
bağlı kişilere tabanca vesikası verilmektedir. 
Görüp konuşabildiğimiz çeşitli yerlerdeki adli
ye mensubu hâkimlerimiz kendilerine böyle bir 
vesika verilme hakkının tanınmamasnıdan şikâ
yetçi bulunmaktadırlar. Gerçekten günlük ya
şantıları cemiyetlin çoğu kez, ıslaha muhtaç in-
sanlamyle karşılaşma durumunda bulunan ve 
beran hayatî tehlikeyle hemhal olan hâkimleri-
ımize, sıfatlarından dolayı tabanca vesikası ve
rilmesi düşünülmekte midir1? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 4 . 8 . 1972 
Daire : Asayiş 
Şube : Ateşli Silâhlar 
Konu : 63141-56-130831 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 7 . 1972 gün ve (Genel Sekreterlik 

Kanun Md.) 7/1170-6099/45948 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Cengizhan Yorul-

ınıaz'm adliye mensubu hâkimlerimizin silâh ta
şımalarına imkân verecek bir ilâvenin ımer'i 
ımjevzuata dercinin düşünülüp düşünülmediği 
hususundaki 27 . 6 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesi tetkik olundu; 

6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci 
bendine müstenidolup, 12 . 2 . 1968 tarihli ve 
12824 sayılı Resımî Gazetede yayımlanan 
27 . 1 . 1968 tarihli ve 6/9408 sayılı Bakan
lar Kurulu kararnamesiyle adlî zabıtaya mü
teallik tasarruflarda bulunduklarından ötürü 
Cumhuriyet savcılarına, savcı muavinlerine ve 
sorgu hâkimlerime silâh taşıma yetkisi verilımâş 
bulunmaktadır. 

Ayrıca; günümüzün şartları gözönüne alı
narak yönetmelikte yapılan değişikle; 

Resmî sıfatı olan kamu hizmeti görevlilerin
den dfa 'ettikleri kamu hizmeti sebebiyle hayat

larının haricî ve ciddî bir tehlikeye mâruz bu
lunduğu anlaşılanlara silâh taşıma yetkisi ve
rilmiştir. 

Görevleri sebebiyle hayatları haricî ciddî 
tehlikeye mâruz bulunduğu anlaşılan hâkimle
rinde buna göre silâh taşımaları mümkündür. 

Arz ederim. 
Perlit Kubat 

İçişleri Bakanı 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, se
çim sisteminin değiştirilmesi için çalışmalar ya
pılıp yapılmadığına dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın 
yazılı cevabı (7/1171) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Başbakan 

tarafından cevaplandırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Anayasamızın 55 nci maddesi : «(Seçimler, 
serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık 
sayım ve dıöküm esaslarına göre yapılır.» de
mektedir. 

Oysa, bizde yapılan (mahallî ve genıel seçim
ler, Anayasamızın bu maddesıinıe açıkça aykırı 
düşmektedir. 

Çünkü bu seçimlerde uygulanan önseçim uy
gulaması seçimlilerin serbest, eşit ve tek derece
li yapılmasına engel teşkil etmektedir. 

Yapılan seçimlerde delegelerle . vatandaşlar 
arasında oy kullanma ve eşitlik ilkesi yönünden 
büyük farklar vardır. Yine bu seçimlerde parti
li olanlarla partisiz vatandaşlar arasında Ana
yasamızın eşit oy kullanma ilkesine ters dü
şen uygulamalar mevcuttur. Bunun yanında bu 
seçimlerde, vatandaşlar serbestçe oy kullanma 
ve seçme hakkından mahrumdurlar. 

Ayrıca önseçim sistemi seçimlerin tek dere
celi yapılmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Yukarıdaki nedenlerle : 

Hükümet olarak siiz de bu görüşlere katıl
makta mısınız? Katılmakta iseniz, bu Anayasa
mıza aykırı seçim sistemimizin yürürlükten kal
dırılması ve bunun yerime Anayasamızın öngör
düğü ilkeler paralelinde bir seçim sisteımli getir
mek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı: 32159 

17 . 7 . 1972 

Konu : İçel Milletvekili Celâl Kargı-
lı'nm soru önergesinin cevaplandırıl-
dığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa yazılan, Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 6 . 7 . 1972 gün 
ve 7/1171-6114/46060 sayılı yazılarına : 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın
dan, seçim sisteminin değiştirilmesi için çalışma
lar yapılıp yapılmadığı konusunda Sayın Başba
kana yöneltilmiş bulunan ve tarafımızdan cevap
landırılması Başbakanlığın 10 . 7 . 1972 gün ve 
77-66/6983 sayılı tezkereleriyle tensip kılman ya
zılı soru önergesine cevaben; Hükümet progra
mında öngörülen esaslar dairesinde, önseçimleri 
de içine alan Seçim kanunları üzerinde hazırlık 
çalışmaları yapılmakta olduğunun, önerge sahi
bine bildirilmesine delâlet buyurulmasım saygı
larımla arzederim. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

12. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in 
bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklarca ve
rilen silâh taşıma ve bulundurma ruhsatlarının 
miktarına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Ferit Kubat'm yazılı cevabı (7/1172) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Balkanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına (de
lâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 3 . 7 . 1972 

Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz 

Soru : Valilik ve kaymakamdiklarca bugüne 
kadar ne miktarda silâh taşıma ruhsatı ve yine 
ne miktarda silâh bulundurma ruhsatı verilmiş
tir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel ' 
Müdürlüğü 

Daire: Asayiş 
Şube: Ateşli Silâhlar 

Konu: 63141 - 56 
4 / 8 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 7 . 1972 gün ve (Genel Sekreter

lik Kanunlar Md.) 7/117,2-6139/46191 sayılı ya
zınız. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Vehbi Engiz'in 
bugüne 'kadar valilik ve (kaymakamlıklarc a ve
rilen silâh taşıma ve bulundurma ruhsatlarının 
miktarına dair 3 . 7 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesi incelendi; 

Valilik ve kaymakamlıklarca 6136 sayılı ka
nun yürürlüğe girdiği 1953 yılı Ağustos'undan 
30 Aralık 1971 tarihine kadar yurdumuzda, ka
yıtlarımıza göre 102 195 kişiye silâh bulundur
ma belgesi verilmiştir. 

Silâh taşıma belgeleri Finansman Kanunu 
gereğince harca tabi olduğundan bir yıl için ge
çerlidir. 

1971 yılı içerisinde vali ve kaymakamlıklar 
tarafından, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
uyarınca hazırlanmış yönetmeliğe göre, 30 867 
silâh taşıma ruhsatı verilmiştir. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Balkanı 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon Karahisar ilinin bâzı 
ilçelerine ilkokul yaptırılmasına dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahaattin Öz
bek'in yazılı cevabı (7/1174) 

4 . 7 . 1972 
Millet Medlisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımmm Sayın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutlarını saygılarımla arz ederim. 

Ayfon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Şuhut İlçesi Ağın köyü halkı 15 000 Tl. 
toplayıp okul yapımı için ilgili hesaba yatır
mıştır. Okulun inşaatına ne zaman başlana
caktır. 
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2. Dinar ilçesinin Ergenli köyü 20 - 25 
hanedir, 15 000 lirayı okul için bu köyden 
toplamak mümkün değildir. Köy katkısı ola
rak: para yerine köylüler tarafından taş, kum 
temin edilirse kanunî engeli var mıdır? 

3. Dinar ilçesinin Yüksek köyü İlkokulu 
için köy payı olarak istenen paranın köy hal
kını borçlandırmak suretiyle temin edilebile
ceği bir kuruluş var mıdır" 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 381 

3 . 8 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 7 . U972 tarih ve 7/1174 - 6152/ 

4G257 sayılı yazıları. 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu'nun, Afyon Karahisar İlinin bâzı köyle
rine ilkokul yaptırılmasına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon Karahisar İlinin bâzı köyle
rine ilkokul yaptırılmasına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

222 sayılı Kanun gereğince, illerdeki ilk
okul yapım ve onarım işleri valiliklerce yürü
tülmektedir. 

Afyon Karahisar İli Şuhu t - Ağun, Dinar -
Ergene'ü, Dinar - Yüksel köyleri okul yapımı 
durumları aşağıda gösterilmiştir. 

1. Şuhut - Ağın Köyü 
retim yılı) 

Öğrenci sayısı 
Öğretmen 
Sınıf 
Derslik 

,1971 - 1972 öğ-

26 
2 
5 
2 (Geçici okul binası) 

Valilikçe düzenenlenen 1972 yılı ilkokul ya
pım programına alınmamıştır. 

2. Dinar - Ergenli köyü : (1971 - 1972 
öğretim yılı) 

26 
1 
4 
1 

Öğrenci sayısı 
Öğretmen sayısı 
Sınıf sayısı 
Derslik sayısı (Geçici okul binası) 

Valilikçe düzenlenen 1972 yılı ilkokul ya
pım programına alınmamıştır. 

3. Dinar - Yüksek köyü : (1971 - 1972 
öğretim yılı)' 

73 
2 

(Geçici okul binası) 
ilkokul ya-

5 . 9 . 1972 

Öğrenci sayısı 
Öğretmen sayısı 
Sınıf sayısı : 5 
Derslik sayısı : 1 
Valilikçe düzenlenen 1972 yılı 

pim programına alınmamıştır. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı. : 395 

Dosya No. : 7/1174 - 6152 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 8 . 1972 gün ve 381 sayılı yazımıza 
ek. 

Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazımız
la cevaplandırılan Afyon Karahisar Milletve
kili Süleyman Mutlu'nun yazılı soru önergesine 
ek bilgi ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerimize saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon Karahisar ilinin bâzı köyle
rine ilkokul yaptırılmasına dair yazılı soru 
önergesine verilen cevaba ek bilgi. 

1. 1972 yılı ilkokul yapım programına 
ödenek yetersizliği dolayısıyle alınamayan Af
yon İli Şuihut İlçesi Ağın köyü ilkokulunun, 
gerekli ödenek temin edildiğinde, 1973 veya 
daha sonraki yıllarda yapımı düşünülmekte
dir. Adı geçen köy halkı tarafından harap 
okullarının tamiri için toplanan 12 500 TL.'sı 
Şuhut Ziraat Bankasına yatırılmıştır. 

% Dinıar İlçesi Ergenli köyü ilkokulu için 
köyden herhangi bir para talebedilmemiştir. 
Köy katkısı olarak köylüler tarafından temin 
edilecek taş ve kumun, istenilen evsafta ol
duğu takdirde, verilmesinde hiçbir kanunî 
engel bulunmamaktadır. 

3. Dinar İlçesi Yüksel köyü ilkokulunun 
yapımı için köyden yardım talebedilmemiş
tir. Bu hususta köy halkını bor çlandıracak 
bir kuruluş da bulunmamaktadır. 
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14. — İçel Milletvekili Celal Kargilı'nın, İs
tanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesine 
dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi ^adına 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in yazılı ce
vabı. (7/1175) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Başbakan ve 

Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Halen dünyada, İstanbul'u bir Bizans şehri 
gibi göstermek isteyen, art niyetli bir kısım 
yabancı örgütler vardır. Ayrıca, İstanbul'da 
bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, 
Megalo İdea'nm bir aracı olarak gören ve 
kullanmak isteyenler de mevcuttur. Öte yan
dan, Rum Patrikhanesinin, uluslararası plân
da var olduğu sanılan nüfuzunu, Türkiye'nin 
Kıbrıs konusundaki meşru hakları aleyhine 
tahrik edenlerin mevcudiyeti, hissedilmekte
dir. Bütün bu nedenlerle, Rum Ortodoks Pat
rikhanesinin, Türkiye'nin millî hudutları dışı
na çıkarılmasının, Türkiye'ye sayısız yararlar 
sağlayacağı inancındayım. Kaldı ki, Patrik
hanenin bu tür faaliyetleri, Türkiye'nin hü
kümranlık haklarına tecavüz niteliği taşı
maktadır. Bütün bu nedenlerle : 

1. İstanbul'un adını, Cosfcantinopol olarak 
telâffuz edecek kadar taassup içinde bulunan 
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinin faali
yetleri, millî hükümranlık haklarımız çerçe
vesi içinde denetlenebilmekte midir? 

2. Bu Patrikhanemin faaliyetleri eğer, hü
kümranlık haklarımız içinde, etkili şekilde 
denetlenebilmekte ise, millî menfaatlerimize 
aykırı bir cihet, bugüne kadar tespit edilebil
miş midir ? 

3. Eğer, imzaladığımız uluslararası anlaş
malar, bu konuda etkili bir denetleme im
kânı vermemekte ise, bu konuda Türkiye'nin 
millî menfaatlerini koruyabilmek için, ne gibi 
tedbirler alınması düşünülmektedir? 

4. Türkiye'nin, Türk Ulusunun yurdu ol
duğunu kabul ettiği dahi şüpheli bulunan 
bu kuruluşun, ülkemizde, kendi çıkarları ve 
amacı yönündeki faaliyetlerini sürdürmesinde, 

millî yararlarımız açısından bir sakınca yok 
mudur ? 

5. Fener Rum Patrikhanesinin, Türkiye'. 
nin millî hudutları dışına çıkarılması düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 28 . 9 . 1972 

SİGM (SİYD) Dairesi 
Gn. Md. 104.202 -1066 -107 

Konu : Patrikhane 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 Temmuz 1972 tarih ve 6166/46377, 
7/1175 sayılı yazıları. 

Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili olarak 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından ve
rilen yazılı soru önergesine, Başbakanlık ve 
Bakanlığım adına verilen cevap ilişikte su
nulmuştur. 

Halûk Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

Lozan Konferansı müzakereleri 'esnasında 
münhasıran dinî işlerle iştigal etmesi şartıyle 
memleketimizde kalmasına muvafakat edilen 
Patrikhane hakkında ne Lozan Antlaşmasın
da ne de sair herhangi beynelmilel bir vesi
kada ahdî bir hüküm mevcuttur. Patrikhane
nin durumu sadece Lozan Konferansına ait 
müzakere zabıtlarında kısaca yer almaktadır. 
Buna göre, Lozan Konferansında Patrikhane
nin, idarî ve siyasî faaliyette bulunmasının 
Türkiye bakımından mahzurlarını kabul eden 
yabancı delegelerin ve onlar adına konuşan 
İngiliz Delegesi Lord Curzon'un «Patrikhane 
müessesesinin gelecekte siyasî ve idarî mahi
yetini kaybetmesi ve İstanbul'da kalmaya de
vam etmekle beraber, münhasıran dinî bir 
müessese haline gelmesi» yolundaki beyanı 
ile vâki teklif Türk heyetince bu beyanlar se
net ittihaz edilmesi suretiyle kabul edilmiş
tir. Bu müzakerelerde Patrikhanenin bir 
Türk müessesesi olduğunun da belirtilmesi 
karşısında Lozan Antlaşmasından bu tarafa 
bu müessese tarafımızdan idarî teşkilâtımız 
içinde İstanbul Vilâyetine bağlı tüzel kişiliği 
olmayan bir Türk müessesesi, Patrik de Rum 
azınlığının dinî başkanı o1 arak mütalâa edil
miştir. 

Patrikhane bir Türk müessesesi olduğuna 
göre Türk kanunlarına ve mevzuatımızın 
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gerektirdiği denetime bağlıdır. İlgili makam
larımızın Patrikhaneyi her zaman denetleme
leri mümkündür ve buna Türk kanunlarına 
bağlı olan Patrikhanenin de bir itirazı ola
maz. Esasen bunun dışında bir durum hü
kümranlık haklarımızla bağdaşamaz. Son defa 
Patrik seçimi için yeni bir seçim sisteminin 
tarafımızdan yürürlüğe konduğu da malûm
dur. 

Türkiye'deki din hürriyetinden ve kanun
larımızın himayesinden Patrikhane ve men
supları ancak münhasıran dinî konularla 
meşgul olmak kaydıyle istifade edebilirler. 
Bu kaydın dışındaki faaliyetlere mevzuatımı
zın tatbiki ile mâni olunmaktadır. Nitekim, 
1964 yılında dinî işlerle alâkası olmadığından 
Patrikhanedeki matbaanın kapatılmış ol
duğu bilinmektedir. Ayrıca Patrikhane içinde
ki Aya Yorgi vakfının hesaplarının evvelce 
teftişi de yapılmıştır. 

Konu gerektirdiği hassasiyetle ilgili ma
kamlarımızca devamlı şekilde takibedilmekte-
diı*. Lozan'da tespit olunan statüye aykırı 
olarak Patrikhanenin dinî ve siyasî mahiyette 
faaliyetleri bahis konusu olduğu takdirde 
buna imkân verilmeyeceği şüphesizdir. 

15. — Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipı-
rıar'ın Tunceli'de meydana gelen bâzı olaylara 
dair soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri 
Bakam Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/1177) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygıyle arz ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hüseyin Yenipmar 

Tunceli'de cereyan eden olaylar hakkında 
5 . 7 . 1972 gün Yüce Mecliste yaptığım gün
dem dışı konuşmaya; 6 . 7 . 1972 günü İçiş
leri Bakanı Sayın Ferit Kubat'ın verdiği ce
vaplarda, konuşmamın ağırlık merkezini teşkil 
eden noktalara değinilmemiştir. Bu nedenle 
aşağıda belirttiğim hususların acilen cevaplan
dırılması gerekir. 

1. Gaziantep Emniyet Müdürü iken Tun
celi Emniyet Müdürlüğüne nakledilen Salih 
Suphi Savdır'm nakil sebebi nedir? Gaziantep 
mahallî basınında bu müdür aleyhine neşriyat 

yapıldığı doğru mudur? Adı geçen müdür Tun
celi'nde hangi tarihte göreve başlamıştır. 

2. 12 Mart 1971 tarihinden Emniyet Mü
dürü Salih Suphi ıSavdır'm Tunceli'de göreve 
başladığı tarihe kadar kaç siyasî ve anarşik 
olay cereyan etmiş, failleri kimlerdir ? 

3. Emniyet Müdürünün 'Tunceli'de göreve 
başlamasından sonra : 

a) Cereyan eden siyasî ve anarşik olayla
rın sayısı ve mahiyeti. 

b) Bu olaylar nedeni ile zanlı olarak kim
lerin ifadelerinin alındığı, kaç kişinin mahke
meye verildiği bunlardan halen kaç kişinin 
tutuklu bulunduğunu ismen açıklanmasını. 

c) Yapılan aramalarda yasak kitap, silâh, 
patlayıcı madde bulunup bulunmadığı, 

4. Tunceli'den Diyarbakır Sıkıyönetim 
Kumandanlığına kaç kişinin gönderilmiş oldu
ğu, bunlardan tutuklu olanlar ve serbest bıra
kılanların adları, meslekleri ve işledikleri su
çun mahiyeti nedir? 

5. Emniyette dövüldüğünü iddia eden kişi
lere rapor veren merkez Sağlık Ocağı Tabibi 
Doktor Âdil Dizdaroğlu'nun Emniyete celbedi-
lerek tehdit edildiği iddia edilmektedir. Bu 
husus doğru mudur. 

6. Emniyet Müdürünün Lise Öğretmeni 
Aysel Hanımı dairesine çağırarak (derhal di
lekçeni ver bu vilâyetten git yoksa seni sıkı
yönetime gönderirim, sen kürtmüsün, sen ale-
vimisin, niçin bir alevi ile nişanlandın) şeklin
de tehdit ettiği, adı geçen öğretmenin bir di
lekçe ile Valiliğe müracaatta bulunduğu iddia 
edilmektedir. Bu husus doğru mudur. 

7. Lise Öğretmeni İbrahim Polat'm Diyar
bakır Sıkıyönetim Kumandanlığına gönderildi
ği ve kumandanlıkça aynı gün serbest bırakıl
dığı fakat Emniyet Müdürünün bu öğretmene 
dayak attığı iddia edilmektedir, bu husus doğ
ru mudur. 

8. Asker kaçağı Mehmet Gündüz'ün beyan
ları sonucu Emniyetçe kimler nezarete alınmış* 
bunlardan kaçı mahkemeye verilmiş ve halen 
kaçı tutukludur. 

Mahkemece serbest bırakılan bu şahısların 
Emniyetçe tekrar nezarete alınarak sıkıyöne
time gönderildikleri doğru mudur. Bu olayla 
ilgili halen mahkemede ve sıkıyönetim de kim
ler tutukludur. 
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9. Komando birliğinin Tunceli'ne intikal 
olayının sebebi nedir, yapılan aramadan sonra 
yakalanan kişiler olmuş mudur. 

10. Askerlik Şube Başkanı Yaribay'm ce
zaevindeki tutuklu üç lise öğretmenini ziyaret 
ettiği için Jandarma Teğmeni tarafından hak
kında tutarak tutulduğu, evinin arandığı doğru 
mudur? Sıkıyönetim'ce şu Şuibe Yarbayı hak
kında takipsizlik kararı verildiğine göre Teğ
men hakkında bir işlem yapılmış mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Gen. Güv. 

Şube : Top. 01. (B) 7 . 10 . 1972 
Sayı : 173373 

Konu : Tunceli Milletvekili Hü
seyin Yenipmar'm soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Başbakanlığa gönderilen Millet 
Meclisi Başkanlığının 12 . 7 . 1972 gün ve 
7/1177 - 6176/46383 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 15 . 7 . 1972 gün ve 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 77 - 248/ 
7249 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Yenipı-
nar tarafından, Sayın Başbakan'a yöneltilen ve 
Başbakanlık makamınca tarafımdan cevaplan
dırılması tensibolunan, Tunceli'de meydana ge
len bâzı olaylara ilişkin, 7 . 7 . 1972 tarihli 
soru önergesinde değinilen hususlar hakkında 
Bakanlığımca derlenen bilgiler aşağıda sunul
muştur. 

1. Hizmetin gereği olarak, tecrübeli bir 
Emniyet Müdürü olan Salih Suphi Savdır Ga
ziantep'ten Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atan
mış ve 16 Ekim 1971 tarihinde Tunceli'de göre
ve başlamıştır. Gaziantep Emniyet Müdürü 
iken, her görevli hakkında olduğu gibi, adı 
geçen hakkında da bâzı gazetelerde eleştiri ma
hiyetinde yazılar çıkmıştır. 

2. 12 Mart 1971 den, Emniyet Müdürü Sa
lih Suphi Savdır'm, Tunceli'de göreve başla
dığı tarihe kadar, herhangi bir siyasî olaya el 
konulamamıştır. 

3. Emniyet Müdürünün Tunceli'de göreve 
başlamasından bu yana; j 

a) Tunceli ilinde, aşırı sol ve komünizm 
faaliyetleri ile ilgili, siyasî ve anarşik nitelik
te 19 olay cereyan etmiştir. 

h) Bu olaylar nedeni ile sanık sıfatıyle 
66 kişinin ifadesi alınmış, bunlardan 59 kişi 
mahkemeye verilmiştir. Mahkemece tutukla
nanların sayısı 29'dur. 

e) Yapılan aramalarda ço'k sayıda yasak 
kitap ve dergi ile komünizmi ve anarşik eylem
leri öven çeşitli bildiri ve afiş ele geçirilmiştir. 

4. Aşırı sol ve komünistlik faaliyetlerinin 
ve anarşik eylem ve davranışların sanığı olarak 
Tunceli'den Diyarbakır - Sıkıyönetim Komu
tanlığına sevk edilenlerin sayısı 27'dir. Bunlar
dan 15'i tutuklanmış 12'si serbest bırakılmıştır. 

5. Tunceli Merkez Sağlık Ocağı Tabibi 
Adil Dizdaroğlu'nun, Emniyette dövüldükleri
ni iddia . eden kişilere rapor verdiği için, Em
niyete celp edilerek tehdit edildiği yolundaki 
iddianın varidolmadığı, trafik ekiplerince adı 
geçen hakkında içkili olarak taşıt kullanmak 
suçundan tutanak tutulması üzerine kendisinin 
karakola celp edilip ifadesine başvurulduktan 
sonra hakkında düzenlenen evrakla birlikte C. 
Savcılığına sevk edildiği anlaşılmıştır. Adı ge
çen doktor, bu muamele nedeniyle, herhangi 
bir şikâyette de bulunmamıştır. 

6. Tunceli Lisesi öğretmenlerinden Aysel 
Ersoy'un, anarşik eylemlere ismi karışan bâzı 
kişilerle irtibat kurduğu, lisedeki boykot olayı
nı desteklediği ve Ankara'da anarşik olaylara 
katılan ve bu nedenle Sıkıyönetim Komutan
lığınca tutuklanıp bilâhare serbest bırakılan 
Hüseyin İlbey adlı şahsı kaldığı pansiyonda mi
safir ederek, öğrencilerin arasına soktuğu yo
lundaki istihbarat üzerine, Emniyet Müdürlü
ğüne davet edilip, bizzat Emniyet Müdürü tara
fından dikkatinin çekildiği ve bu tutum ve dav
ranışlarına devam ederse, hakkında kanunî iş
lem yapılacağının münasip şekilde kendisine 
anlatıldığı anlaşılmıştır. 

Anılan öğretmenin, kendisine baskı yapıl
dığı iddiası ile il makamına verdiği dilekçe üze
rine Valilik, Emniyet Müdürünün hareketinde 
herhangi bir kasıt bulunmadığı için, yapılacak 
bir işlem olmadığı yolunda cevap vermiştir. 

7. Lise öğretmeni İbrahim Polat, evinde 
yapılan aramada yasak kitap ele geçirildiği için 
Diyarbakır - Sıkıyönetim Komutanlığına sevk 
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edilmiş, komutanlıkça tutuklanmış ve bir hafta 
sonra serbest bırakılmıştır. Mahkemesi tutuksuz 
olarak devam etmektedir. 

Yapılan tahkikatta, adı geçenin Emniyet 
Müdürü tarafından dövüldüğü iddiasının va-
ridolnıadığı anlaşılmıştır. 

8. Teğmen Fehmi Altınbilek'in evine dina
mit atılması olayı ile ilgili olarak yapılan so
ruşturmada Mehmet Gündüz isimli sanığın sor
gulaması sıonueunda 21 kişi gözaltına alınmış 
ve C. Savcılığına tevdi edilmişlerdir. Bunlar
dan Kenan Kasar, İbrahim Şahin, Cahit Dur
sun, Mazlum Aslan ve Mehmet Gündüz adların
daki şahıslar ilgili mahkemece tutuklanmışlar
dır. Daha sonra Diyarbakır - Siirt illeri Sıkı
yönetim Komutanlığının talebi üzerine Diyar
bakır'a sevk edilen tutuklulardan Mehmet 
Gündüz hariç diğerleri serbest bırakılmışlardır. 

9. Komando Birliği, Tunceli çevresinde ol
dukları istihbar edilen, Sıkıyönetim komutan-
lıklarmca aranan bâzı anarşistleri takibetmek 
üzere söz konusu bölgeye intikal etmiştir. Ara
malar Tunceli'nin dağlık bölgelerinde yapılmış, 
il ve ilçe dahilinde herhangi bir arama yapıl
mamıştır. 

10. Bu hususta, Elâzığ 8 nci Kolordu Ko
mutanlığı Askerî Savcılığınca yapılan soruştur
ma sonucunda, görevini yaptığı gerekçesiyle 
teğmen hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 
10 . 7 . 1972 

16. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraşsporun, 3 ncü lige alınmaması nedenine da
ir soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Ad
nan Kamküçük'ün yazılı cevabı (7/1178) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracı olmanızı saygıyle rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
İbrahim öztürk 

Soru : 
1. 1969 yılında tescil edildiği halde (Maraş-

spor) bugüne kadar neden 3 ncü lige kabul 
edilmemiştir f 

2. 1972 - 1973 sezonunda Maraşspor 3 ncü 
ligde oynayabilecek midir? Bu husustaki çalış
malar nedir? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ! 9 . 8 . 1972 

Ankara 
O01.G.80648 

Konu : Maraşspor'un profes
yonel futbol takımı teşkili ta
lebi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6191/46545-7/1178 sayılı Maraş Millet
vekili İbrahim Öztürk'ün vermiş oldukları ya
zının soru önergesine karşılıktır. 

1. 1969 yılında Maraşspor, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünmüze müracaatle kulüp ola
rak tescil edilmiştir. 

Adı geçen kulübün ayrı bir statüye bağlı bu
lunan profesyonellik ve 3 ncü ligde aynaması 
için herhangi bir müracaat veya talebinin olma
dığı adı geçen Genel Müdürlükçe tespit edilmiş
tir. 

Hal böyle olmasına rağmen 135 bin nüfuslu 
Maraş'm durumu kanun ve mevzuat muvacehe
sinde tetkik edilmektedir. 

Duruma bilginizi arz ederim. 
Adnan Karaküçük 

Gençlik ve Spor Bakanı 

17. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, pamuk, buğday ve fındık fiyatlarına dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Ticaret Baka
nı Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1179) 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Aşağıdaki1 sorumun Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususun
da aracılık edilmesini saygı ile rica ederim. 

8 . 7 . 1972 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Geleneksel ihraç mallarımızdan olan pa

muğun maliyeti bu yıl çok yüksek olmuştur. 
İlâç, gübre fiyatlarında ve işçi ücretlerindeki 
artış bunun başlıca nedeni olarak görünmek
tedir. Öte yandan zamansız yağan yağmurlar 
yüzünden ilâve çift ve çapa masrafları, mali
yeti daha da artırmıştır. Bu gıerçek karşısında 
Hükümetçe ilân edilen pamuk fiyatları, köy
lünün masrafını ve enmğimi karşılamayacak 
kadar düşüktür. Pamuk üreten köylüleri, bu 
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yıl, her zamankinden daha üzüntülü ve endişe
li gördüm. Durumu dikkatinize sunmayı bir 
görev sayıyorum. 

Köylülerle birlikte yaptığımız maliyet he
sabı şöyledir : 

Bir kat çift sürme masrafı (sürme, ekme ve 
ızgara dahil) 75 lira, (bu yıl yağmur yüzünden 
bir kaç defa çift sürme ve tohum masrafı ya
panlar olmuştur.); dönüm başına en az 10 ki
lo tohum bedeli 25 lira; 60 kilo karışık cins 
gübre bedeli 80 lira; birinci kat çapa 50 lira, 
ikinci kat çapa 40 lira; üçüncü kata çapa 30 li
ra (yağmur yüzünden birçok yerlerde daha faz
la çapa yapılması gerekmiştir.); mandal açma 
masrafı asgarî 20 lira; en az üç defa sulama 
yapıldığı hesaplanırsa işçi gündeliği ile birlik
te 60 lira (su satınalınırsa, işçi ücreti hariç bu 
masraf 85 lirayı bulabilir); ara çifti 4 defa 20 
lira, ot ilâcı 25 lira; çiftten sonra haşarat öl-
!dürme ilâcı 10. lira; sulamadan sonra ot kırma 
masrafı 30 lira; pamuk toplama masrafı, ge
çen yıl kilo başına 40 kuruştan başladı ve 125 
kuruşa kadar çıktı. Bu yıl masrafın 150 kuru
şa kadar çıkması muhtemeldir. Biz bunu ortaı-
lama 75 kuruş olarak hesapladık. Dönümde 200 
kilo pamuk alınacağını düşünürsek (Tariş 
böyle hesaplamaktadır.) toplama masrafı 150 
lira tutmaktadır. Taşıma ücreti kilo başına 6 
kuruştan 12 lira; toplam maliyet 627 lira tut
maktadır. Bu toplamın içine faiz masrafları ve 
köylünün emeği dahil ediilmemiştir. Tarla icar-
lanmış ise, dönüm başına 250 veya 300 lira icar 
bedeli eklenmesi gerekir. 

1. Hükümetin uzmanlarına göre, bir dönüm 
pamuğun maliyeti kaç liradır? İlân edilen res
mî fiyattan satış yapıldığı kabul edildiğinde, 
köylü dönüm başına kaç lira kazanç elde ede
cektir? 

2. Geçen yıl köylü 4 Uranın üstünde pa
muk satmıştır. Ama, genellikte köylünün elinde 
pamuk kalmayınca, nedense fiyatlar hemen 
yükselmeye başlamaktadır. Borçlu olan köylü 
ise, pamuklarını bekletme olanağından yoksun
dur. Bu yıl Hükümetin ilân ettiği fiyat koope
ratif ortakları için 375 kuruştur. Buna göre, 
köylünün eline dönüm başına 750 lira para ge
çecektir. 627 lira masraf çıkınca, geriye sade
ce 123 lira kalmaktadır. 

Tarlanın icar olduğu hallerde ise, köylü dö
nüm başına 125 liradan fazla zarara girmekte
dir. 

Ortak dışı alım fiyatı 352 kuruş olduğuna 
göre, kooperatiflere ortak olmayan köylünün 
hâli daha da perişandır. 

Yukarıda açıklanan acı gerçekler karşısın
da Hükümetin düşünceleri nedir? Köylüyü büs
bütün ezilmekten kurtarmak için yeni tedbir
ler almayı düşünmüyor musunuz? Bu yıl köy
lünün pamuğunu 4 liradan aşağı satması ha
linde zarar edeceği belli olduğuna göre, fiyat
larda biir artış yapılamaz mı ? 

3. Buğday ve fındık fiyatları konusunda 
Mecliste gündem dışı yapılan konuşmalara ce-
vep veren Ticaret Bakanı, tarım ürünlerinde 
yapılacak fiyat artışlarının malî istikrar ted
birlerini etkisiz bırakacağını belirtti. İstikrar 
tedbirlerinin yükünü köylüye, dar gelirli va
tandaşa yüklemek sosyal adalet ilkesi ile bağ
daşır mı ? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
15/17231 

8 . 9 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına, 

İlgi : 15 . 7 . 1972 - 7/1179/6192/46544 sayı
lı yazınız : 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz tara
fından pamuk, buğday ve fındık fiyatlarına 
ilişkin olarak Sayın Başbakana yöneltilen ve 
Başbakanlığın 20 . 7 . 1972 tarih ve 77-33/7424 
sayılı yazısı ile Bakanlığımızca cevaplandırıl
ması tensibıoiunan yazılı soru iöraerigiesi incelen-
ımiştir. 

Pamuk : 

Pamuk ürününün maliyetinde çeşitli et
kenler rol oynamaktadır. Bu etkenlere göre 1 
kilo kütlü pamuğun maliyetinde müstahsil ile 
çeşitli kuruluşların hesapları farklı neticeler 
vermektedir. 

Meselâ : T. Ziraat Odaları Birliği 1972 yılı 
için maliyetin 391 kuruşa yükseldiğini, buna 
mukabil, İzmir Ticaret Borsası tarla randıma
nından husule gelen artış nedeniyle (ortalama 
verim 235 kg.) ortalama maliyetin 277 kuruşa 
düştüğünü bildirmiştir. 
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Bakanlığımız, destekleme alımları için, res- f\ 
mî ve özel kuruluşların temsilcileri ile yapılan 
iistişarî mahiyetteki görüşmeler neticesinde tes
pit edilen çeşitli maliyet hesaplarından, bölge
lerin özelliğini de hesaba katarak ortalama bir 
fiyat tespit etmektedir. 

Bundan başka destekleme alım fiyatlarında 
taban fiyatları tespit edilirken, ürünün maliyet 
fiyatı, dış piyasa fiyatları, kredi imkânları ve 
destekleme organlarının zarar etmesi halinde 
bütçeye yüklenecek külfet gibi hususlar nazarı 
itibara alınmaktadır. 

Ayrıca, üreticinin eline geçen satınalma gü
cünün iç fiyatlar üzerindeki etkisi ve geniş tü
ketici kitlesini ilgilendiren ürünlerin fiyat ar
tışının genel fiyat trendi üzerindeki inikası göz-
önünde tutulmaktadır. 

tç piyasa fiyatları taban fiyatlarının altına 
inmediği takdirde bu sistemden beklenen fayda 
kendiliğinden hâsıl olmaktadır. Nitekim 1971/ I 
1972 ihraç sezonunda pamuk iç piyasa fiyatları 
devamlı olarak taban fiyatlarının üzerinde sey- I 
retmiş ve üreticiler kooperatiflere ve ihracatçı I 
firmalara yüksek piyasa fiyatları ile satış ya- I 
parak gelirlerini artırma imkânından yararlan- I 
mışlardır. I 

Diğer bir deyimle, taban fiyatları üretici
nin emeğini karşılayan bir garanti fiyatı niteli
ğini taşımakta Ve arz fazlalığı dolayısıyle iç ve 
dış piyasada fiyatları düşmesi halinde dahi üre
ticilere garanti fiyatları üzerinden ödeme ya- I 
pılmaktadır. I 

Bu sene, 1972 ürünü kütiü pamuk destekle- I 
me alım fiyatlarının tespiti için yapılan çalış- I 
malar sırasında 1971/1972 sezonunda mıeydana I 
gelen iç ve dış piyasa fiyatlarında 1971 yılma I 
nazaran % 10 nispetinde bir artırım sağlanmış
tır. 

Buna göre, 15 . 6 . 1972 tarih ve 7/4545 sa- I 
yılı Kararname ile 1972 ürünü kütlü pamuk I 
destekleme alımı için aşağıdaki fiyatlar tespit I 
edilmiş bulunmaktadır. I 

Ortak İçi Ortak Dışı I 
Krş/kg. Krş/kg. I 

İzmir St. 1 Beyaz 375 352 
Antalya St. 1 Beyaz 370 347 
Adana St. 1 Beyaz 355 332 

29 . 11 . 1972 O : 1 

Fındık; 
Fındık taban fiyatları üre tM maliyetleri

nin üzerinde bulunmaktadır. Fiskobirliğin elin
de 80 000 ton 1970 ve 1971 ürünü fındık stoku 
mevcuttur, öte yandan, 1972/1973 sezonunda, 
sadece memleketimizde mevcut fındık stoku 
ilâve edildiği takdirde dünya üretiminin tüke-
Itimi aşacağı ve Ibu nedenle dış piyasa fiyalt
larında artış meydana gelmeyeceği sanılmak
tadır. 

Bu itibarla, dış piyasa fiyatlarının tespit 
edilen taban fiyatlarına güçlükle intibak edebi
leceği gözönünde tutularak, bu yıl fındık des
tekleme alım fiyatlarının geçen yıl seviyesinde 
bırakılması uygun görülmüştür. 

Buğday; 

Toprak Mahsulleri Ofisinin (buğday alım 
fiyatları tespiti sırasında, çeşitli dünya pazar
larındaki buğday fiyatlarının karine ittihazı, 
3491 sayılı Kanunun ıgereği olduğundan, 1. G. 
A. ve Ortak Pazar ülkelerindeki buğday fiyat
ları kadar, üreltici ve ihracatçı, tüketici ve it
halâtçı memleketler ile kendi kendine yeter 
ülkelerdeki himaye fiyatları da ıgözönünde bu
lundurulmaktadır. 

1970 devalüasyonundan sonra hububat fi
yatlarında meydana gelen % 18 civarındaki' 
artış dikkate alınarak ıbu artış aynen 1971/1972 
kampanya devresi hububat alım fiyatlarına 
inikas ettirilmiştir Filhakika, 1970/1971 alım 
devresinde 85 krş/kg. olan ekmeklik yumuşak 
(Topibaş) buğday fiyatı, 1971/1972 alım devre
sinde 100 krş/kg'a çıikarıknıştır. 

Diğer taraftan, devalüasyonu müteakip hu
bubata yapılan fiyat artışlarından sonra tekrar 
bir zam yapılması kalkınma plânları ve 1972 
programı fiyat ve tarım politikası yönlerinden 
yerinde görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Naim Talû 
Ticaret Bakanı 

18. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili, Şile ilçesi Ağva bucağında yapılan 
çeltik ekimine dair soru önergesi 've İçişleri Ba
kanı Ferit Kubat ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakam Kemal Demir'in yazılı cevapları (7/1180) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri ve Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını ri'ca ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
Beş yıllık plânlarda İstanbul ve civarı bi

rinci derecede turistik bölge olarak kabul edil
miştir. 

Şile ilçesi Ağva bucağı, İstanbul'un önemli 
turistik yerlerinden biridir. 

Ağva'da çeltik ekimine Şile ilçesi Çeltik Ko
misyonunca müsaade edilmediği halde halkın 
bütün uyarmalarına rağmen 3039 sayılı «Çeltik 
Ekim Kanununa» aykırı olarak çeltik ekildiği, 
bu yüzden sivrisinek tehlikesi ile ve aynı za
manda turistik niteliğini kaybetmek tehlike
siyle karşı karşıya kaldığı doğru mudur? Açık 
kanun hükmünü bozan ve Çeltik Komisyonu 
kararını dinlemeyenler hakkında mevzuatımıza 
göre ne gibi kanunî işlemler yapılmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 4 .10 .1972 

İller İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 3.23328 - 8460 

Konu : İstanbul Milletvekilli Reşit 
Ülker'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İ l g i : 15 .7 .1972 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/1180 - 6193/46562 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ile birlikte 
cevaplandırmamız isteğiyle verdiği, Ağva Buca
ğında çeltik ekimi ile ilgili yazılı soru önergesi
nin Bakanlığımızla ilgili bölümü incelenmiş ve 
sonucu aşağıda belirtilmiştir. 

İstanbul ili Şile İlçesine bağlı Ağva Bucağı
nın Büyükbucaklı ovasına Kadir Dağlı isimli 
bir vatandaş tarafından çeltik ekilmek istenmiş, 
fakat İlçe Çeltik Komisyonu turizmli etkileyece
ği nedeniyle gerekli izni vermemiştir. Bu durum 
karşısında, adı geçen Danıştay 12 nci Daire 
Başkanlığına dava açarak ilçe Çeltik Komisyo
nunun izin verilmemesine ilişkin kararının ipta
lini ve yürütmenin durdurulmasını talebetmiş 
ve Danıştaym 12 nci Dairesi 1972/1046 sayılı 

kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar 
vermiştir. 

Durdurma kararı üzerine çeltiğini ekmiş bu
lunan Kadir Dağlı hakkında Danıştaydaki da
vanın esas bakımından sonuçlandırılmasına ka
dar her hangi bir işlem yapılmasına kanunî im
kân bulunmamaktadır. Ancak çeltik ekimine 
izin verilmemesine dair kararın iptali isteminin 
reddi halinde adı geçen hakkında 3039 sayılı 
Çeltik Ekimi Kanununun kaçak ekimle ilgili hü
kümlerinin uygulanması yoluna gidilebilecektir. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 
T. C. 

Sağlık ve Sosyal 25 .8 .1972 
Yardım Bakanlığı 

Bakan 
1329 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 15 . 7 .1972 tarih ve 6193/46562-7/1180 

sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından 

Bakanlığımıza verilen çeltik ekimi hakkındaki 
yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in çeltik ekimi 
hakkındaki yazılı soru önergesine cevabım 

Soru : Beş yıllık plânlarda İstanbul ve civa
rı birinci derecede turistik bölge olarak kabul 
edilmiştir. 

Şile İlçesi Ağva Bucağı, İstanbul'un önemli 
turistik yerlerinden biridir. 

Ağva'da çeltik ekimine Şile İlçesi Çeltik Ko
misyonunca müsaade edilmediği halde halkın 
bütün uyarmalarına rağmen 3039 sayılı «Çeltik 
Ekim Kanununa» aykırı olarak çeltik ekildiği, 
bu yüzden sivrisinek tehlikesi ile ve aynı za
manda turistik niteliğini kaybetmek tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldığı doğru mudur? Açık ka
nun hükmünü bozan ve Çeltik Komisyonu kara
rını dinlemeyenler hakkında mevzuatımıza göre 
ne gibi kanunî işlemler yapılmıştır? 
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Cevap : Bakanlığımızla, Tarım Bakanlığı 
arasında, her yıl yapılan bir protokolla, çeltik 
ekimi yapılması sakıncalı bulunan il, ilçe ve bu
caklar tespit edilmektedir. Şimdiye kadar İs
tanbul 11 hudutları içinde sıtma 'intikali tehli
kesi mevcut bulunmadığından çeltik ekimi ya
sağı konulması cihetine gidilmemiştir. 

Bahis konusu protokolla, çeltik ekimi yasağı 
konulan yerler dışında kalan !il, ilçe ve bıçak
lardaki ekim izni, 3039 sayılı Çeltik Ekimi Ka
nunu ve bu kanunun tatbik şeklini gösterir yö
netmelik gereğince, mahallî Çeltik Komisyonla
rınca verildiğinden ve bu çeltik komisyonları 
da müstakil çalıştıklarından önergenizdeki ko
nu üzerinde Bakanlığımca yapılacak bir işlem 
bulunmamaktadır. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Bakırköy ilçesi Osmaniye mahallesi 
muhtarını öldürenler hakkında yapılan işleme 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Ku-
bat'ın yazılı cevabı (7/1181) 

Milllet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki' sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

11 . 7 . 1972 
İstanbul Milletvekilli 

Reşit Ülker 

Soru : 

İstanbul ili Bakırköy ilçesi Osmaniye mahal
lesi Muhtarı Osman Tozkoparan 18 . 11 . 1967 
günü saat 17,45'te polis karakolunun karşısında, 
30 metre mesafedeki muhtarlık bürosunda ta
banca ile vurularak öldürülmüştür. İçişleri Ba
kanlığının 1968 bütçesinde Millet Meclisi Bütçe' 
ve Plân Komisyonundan sorduğumuz soruya İç
işleri Bakanı, meçhul faillerin yakalanması için 
özel bir ekip tefrik edildiğini, sonucun behema-
hal alınacağını bildirmiştir. 

Daha sonra da tarafımızdan yetkililere uyar
malar yapılmıştır. Bu konuda bugüne kadar ya
pılan işlemler ve alınan sonuçlar nelerdir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 2 .8 .1972 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 

Şube : Asayiş A. 63141 - 56 
Sayı : 130057 

Konu : Osman Tozkoparan Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 7 . 1972 gün ve (Genel'Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü) 7/1181-6194/46561 
sayılı yazınız; 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in. 
18 . 11 . 1967 günü öldürülen İstanbul ili Ba
kırköy ilçesi Osmaniye mahallesi Muhtarı Os
man Tozkoparan ile alâkalı 11 . 7 . 1972 ta
rihli yazılı soru önergesi incelendi; 

Adı geçenin başka bir suçtan halen Giresun 
ili Cezaevinde tutuklu bulunan Hasan Aksoy 
tarafından öldürülmüş olduğu olay mahallinde 
elde edilen boş tabanca kovanları ile çekirdek
lerinin Hasan Aksoy'da ele geçirilen tabanca
nın balestik mukayesesinden anlaşılmış ve tah
kikat derinleştirilerek öldürme olayının Meh
met ve Şerif Arslan isimli şahısların teşvik ve 
tahrikleri sonucu vukua geldiği neticesine va
rılmıştır. 

Bu şahıslar da ilgili mahkemenin kararma 
istinaden İstanbul ili Bayrampaşa Cezaevinde 
tutuklu bulunmaktadırlar. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

20. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
dış 'ülkelere ödenen birinci lig transfer ücreti 
miktarına dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Adnan Karaküçük'ün yazılı cevabı 
(7/1182) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ve rica ederim. 11 . 7 . 1972 

'Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Son günlerde gazetelerimizde yer alan ha
berler arasında birinci lig transfer ücreti olarak 
dış ülkelerden alman sporcu ve antrenör ücreti 
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iSinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ya
zılı soru önergesi tetkik edilerek gerekli bilgi
ler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Türkiye Liglerine dahil kulüplerden bir 
kısmı 1965 senesinden bu yana yabancı eğitici 
ve futbolcu getirterek istihdam etmişlerdir. Eği
tici ve futbolcular aldıkları transfer ve aylık 
ücretlerinin 1/3'ini kanunî hakları olarak men
subu bulundukları memleketlerine Maliye Ba
kanlığının izniyle transfer edebilmektedirler. 
Transfer talebinde bulunan antrenör ise mah
dut sayıdadır. 

2. Yurtdışına döviz çıkmasını önlemek ve 
üstün vasıflı eğitici ile futbolcuların gelmesini 
temin amacıyle Futbol Federasyonu birtakım 
tedbirler almaştır. Örneğin; 1970 - 1971 futbol 
mevsimlinde III ncü Türkiye Ligi takımlarında, 
1971 - 1972 futbol mevsiminde II nci Türkiye 
Ligi takümilarında yabancı uyruklu antrenör ve 
futbolcu istihdamını yasaklamış ve Türkiye'de 
antrenör ve futbolcu olarak istihdamı edilecek 
kişilerin haiz olmaları gereken vasıfları belir
tilmiş, özel izin alınması şartı da konulmuştur. 

3. Yurdumuzda eğitici olarak istihdam 
edilen yabancı teknik kişilerin kulüpılerimiz
den aldıkları aylık ücretleri bildiren çizelge 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Adnan Karaküçük 
G-ençlik ve Spor Bakanı 

Yaıbancı uyruklu teknik Aldığı aylık Mukaveleye 
.kişinin adı ve soyadı Çalıştığı Kulüp ücret başlayış Bitiş 

Zarfco Mihayloviço 
Yaneviski Yane1 

Vittore Rino Martini 
iSemsudin Kaytaz1 

Simiic Ostoso 
Rudolf 'Suchanek 
Andriya P. Tandler 
Mko'la Kodoviçj 
Mansur Fer'it Bayrami 
Spasic Ljubisa 
.Spasic Ljubisa 
(Spasic Ljubisa 

Karşıyaka 
Beşiktaş 
Altay 
Muğlaspor 
Altmordu 
,Sivasspor 
Feriköy 
Davutpaşa 
Hacettepe 
Beşiktaş; 
Beşiktaş 
Beşiktaş 

6 000 
5 000 
2 700 
1 200 
6 000 
1 500 
5 000 
1 250 
4 000 
5 000 
5 000 
5 000 

20 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 

,15 
1 
1 
1 

. 7 

. 8 
10 

. 7 

. 7 

. 7 

. 9 

yıl 
. 7 
. 8 
. 8 
. 8 

1966 
1967 
1966 
1967 
1966 
1968 
1968 

1967 
1964 
1965 
1966 

20 
30 
1 

30 
30 

1 
30 
30 
15 
31 
31 
31 

7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 

1968 
1968 
1967 
1968 
1969 
1969 
1969 
1966 
1968 
1905 
1966 
1967 
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olarak milyonlarca lira dövizin dış ülkelere 
ödendiği yer almıştır. 

Yurdumuzun malî olanakları ortadadır. Bu 
bakımdan, 

1. 1965'den bu yana her yıl birinci lig 
transfer ücreti olara'k hangi ülkelere ne miktar 
para ödenmiştir? 

2. Yurtta her türlü sporun geliştirilmesi ve 
sporcu eğitim ve öğretiminin gerçek: mânada 
yapılabilımıe'si için bu transfer ücretlerinin ken
di yurdumuzdan değerlendirilmıeısinde bir fay
da umuluyor mu? 

3. Dış ülkelere ödenen transfer ücretleri
nin sadece kendi elemanlarımıza yenil'ilk ve 
teknik veren daha doğrusu eğitimci olan yaban
cılar dışında hiçbir şekilde miüsaade edilmeme
sini düşünüyor musunuz? 

4. Bakanlığınızın bu konularda herhangi 
bir çalışması var mıdır? Varsa nedir? Yoksa 
ne düşünülmektedir ? 

T. C. 
,G-ençlik ve ISpor Bakanlığı 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Futbol Federasyonu 

Dairesi : Eğitim Müdürlüğü 
Sayı : 6-II.0/1256Ö 

21 . 8 . 1972 
Konu : Yurtdışından istihdam 
edilen te/knik eğitici ve futbol
cular Hk. 

.Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 Temimruz 1972 tarih ve 7/1182 6195/ 

46595 sayılı yazılarına. 
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Yabancı uyruklu teknik 
ikisinin adı ve soyadı 

Dimitru Teodorescu 
Dimitru Teodorescu 
Abdullah Gegiç 
Abdullah Gegiç 
Abdullah Gegiç 
Abdullah Gegiç' 
Abdullah Gegiç' 
Alelksandor Perakoviç 
Aldksandor Perakoviç 

Alelksandor Perakoviç 
Bori's Yordonvski 
lonescu Dıtraajan 
Krum Milev 
Teaşca D. öonstantin 
Birian Birch 
Schlıern Dinka 
Schlern Dinka 
Tomıislav Kaloporeviç 
Tomislav Kaloporeviç 
Tomıislav Kaloporeviç 

Çalıştığı Kulüp 

Altay 
Beşiktaş 
Fenerbahçe 
Eskişehirspor 
Eskişehirspor 
Eskişehirspor 
Eskişehirspor 
Vefa 
Antalyaispor 

İzmirspor 
Aydmspor 
Fenerbahçe 
Beşiktaş 
Fenerbahçe 
Galatasaray 
Boluspor 
Göztepe 
Galatasaray 
Bursaspor 
Bursaspor 

Aldığı aylık 
ücret 

3 000 
7 000 
9 250 
7 000 
7 000 
7 0O0 
7 000 
4 O'OO 
4 000 

6 000 
3 500 
7 500 

10 OOO 
7 500 
5 000 
8 000 
4 000 
9 000 

12 000 
12 000 

Mukaveleye 
başlayış 

15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 1 . 
10 
13 
15 
1 

30 
13 
16 
1 
1 
1 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 
: 7 
. 7 
. 8 
. 8 

11 
8 
4 

. 7 
8 
6 
8 
7 
7 
7 
7 

1969 
. 1970 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1967 
1968 

1968 
1966 
1969 
1969 
1970 
1971 
1970 
1971 
1968 
1970 
1971 

14 
30 

1 
31 
31 
31 
31 
30 
30 

31 
31 
30 
'30' 
31 
30 
30 
30 
,30 
30 
30 

Bitiş 

. 7 

. 6 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 7 

. 6 

. 6 
11 a 

. 1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1968 

. 6 . 1970i 

. 6 

. 6 

. 6 

. 7 

. 6 
6 

. 6 

. 6 . 
6 
6 

1967 
1970 
1970 
1971 
1972 
1971 
1972 
1969 
1971 
1972 

21. — Ankara Milletvekili Suna TuraVın, 
Ankara ili Keskin ilçesinde bir sanat okulu açıl
masına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Baka
nı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1183) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 11 . 7 . 1972 

Ankara Milletvekili 
Suna Tural 

1. — Ankara ilçelerinden biri olan Keskin 
ilçesi bugün civar ilçe ve Iköyleriyle mukayese 
edildiğinde eğitim ve öğretim yönünden oldu
ğu kadar sosyal yönünden de gerekli ilgiye lâ
yık görünen örnek çalışmalarıyle dikkati çeken 
bir yöremizdir. Böyle bir yerde ortaokul üze
rine kurulu bir sanat okulunun açılması düşü
nülmekte midir? 

2. — Keskin ilçesi sakinleri fedakârlık gös
tererek altı dönümlük arsayı ve yardımı yolu 
ile topladıkları nakdî parayı eğitim hizmetine 
hazır halde tuttuklarını dikkate alan Bakanlı
ğınız üniversite sorunlarının ve lise mezunlarının 

ıçiokluğu karşısında Keskin'e sanat okulu ya
da bir başka eğitim müessesesinin açılması hu
susunda bir çalışma yapacak mıdır? 

T; O. 
Millî Eğitim 3 . 8 . 1972 

Bakanlığı 
özel 

Sayı: 380 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15 . 7 . 1971 tarih ve 7/1183-6197/46596 
sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Suna TuraFm, Ankara -
Keskin ilçesine bir sanat okulu açılmasına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, Ankara -
Keskin ilçesine bir sanat okulu açılmasına 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız, 
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Bakanlığımıza bağlı orta dereceli okulların 
açılması esasları hakkmdaiki yönetmelik hü
kümlerine göre bir yerde okul açılabilmesi için; 

1. — Okulun açılacağı yerin merkez nüfusu
nun 15 000'den az olmaması, 

2. — Merkez ve çevre ortaokullarının her yıl 
en az 500 mezun vermeleri, 

3. — İl sınırı içinde bulunan başka sanat 
enstitüleri varsa bunların tam kapasite ile ça
lışması gerekmektedir. 

Ayrıca, okul yeri için 20 000 m2 arsanın ha
zır olması; okulun gerekliliğinin bir toplum, 
endüstri ve ekonomik araştırma yolu ile saptan
mış o'lıması; açılacak okulun o yerin ve böl
genin ekonomik ve sosyal zenginliğine bir kat
kıda bulunup bulunmayacağı hususları gözönün-
de tutulmaktadır. 

Bu itibarla, mahallen 6 000 m2 arsa temin 
edilen ve merkez nüfusu 8 500 olan Keskin ilçe
sine, yukarıda belirtilen şartları taşımadığın
dan, şimdilik bir sanat enstitüsü açılması düşü
nülmemektedir. 

22. — İzmir Milletvekili Kemal önder9in İz
mir Belediyesi ile Buca Belediyesi arasındaki ih
tilâfa dair soru önergesi ve Başbakan adına İç
işleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/1184) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
talebederim. 

îzmir Milletvekili 
Kemal önder 

1. îzmir merkez kazasına bağlı Buca Belediye 
Başkanlığı ara seçimini C. H. P.'li Yüksel Ça
mur kazanmıştır. Yeni başkan, seçimi müteakip 
gerek İzmir Belediye Başkanının gerek vilâyetin 
devamlı baskısı altında kalmıştır. Bu baskılar sı-
rasıyle şöyledir. 

Yıllardan beri biriken Buca Belediyesi elektrik 
borçları İzmir Belediyesine derhal ödenmesi için, 
örfî İdarenin de müdahalesi sağlanarak gerekli 
tazyik yapılmıştır. Oysa ki, Buca Belediyesinin 
gelirleri, büyük bir yekûn tutan daha önceden 
birikmiş elektrik borcunu ödemediği imkânı ol
madığından İzmir Belediyesinin bu talebini ye
rine getiremememiştir. Buca Belediyesi gibi di
ğer belediyelerle İzmir Belediyesine elektrik yü
zünden borçlu bulundukları halde İzmir Beledi

yesince ödeme emri yalnız Buca Belediyesine tev
cih edilmiştir. Şu anda İzmir Belediyesi Buca 
Belediyesine elektrik veren trafodan borcunu 
ödemediği gerekçesiyle elektriğini kesmiştir. Böy
lece Buca sokakları karanlıkta kalmış mezbahada 
etler kokmuştur. 

Şu durumda göstermektedir ki, amaç Buca 
halkını elektriksiz bırakarak ortanın solunda ol
duğunu söyleye söyleye seçilen C. H. P.'li bir 
(başkan için cezalandırmaktadır. 

2. Bundan 2 yıl önce Buca Belediye hudutları 
içinde bulunan Şirinyer'in İzmir Belediyesine 
bağlanmasına dair'bir dilekçe Buca Belediye Baş
kanlığına Yüksel Çamur'un seçilmesine müteakip 
Valiliğin 2 yıldan beri takibettiği işlem yavaşlığını 
kaybederek sürat kazanmış ve derhal plebisite 
gidilmiştir. Plebisite Vilâyet ve İzmir Belediyesi 
bütün ağırlıklarını kullanarak oy kullanan va
tandaş üzerinde (baskı yapmıştır. Buca Belediyesi 
plebisit üzerindeki usulsüzlükler üzerinde Da-
nıştaya başvurarak Danıştay Dava Daireler Ku
rulunun 972/166 - A kararıyle yürütme durdu
rulmuştur. Yürütmenin durdurulmasına değin 
geçen süre içinden Şirinyer mmtakası için ya
pılan plebisit Bucanm yarısına kadar genişleti
lerek fiilî durum yaratılmış, Vilâyet yapılan 
şikâyetlere kulak asmamıştır. Ancak Vilâyet geç 
de olsa Danıştay kararı üzerine tedbir almak yo
luna gitmiştir. İzmir ile Buca arasında seyfüse-
fer yapmakta bulunan Buca Belediyesi otobüsle
rine Vilâyetçe tahditler konmaya başlamıştır. 

3. En önemli konulardan birisi de su ihti
lâfıdır. İzmir Belediyesi İzmir'in su ihtiyacını 
temin etmek maksadıyle Bucanm suyuna el at
mıştır. Oysa ki, Bucanm toprak yapısı su re
zervine elverişli değildir. Devlet Su İşleri tara
fından bu bölgede harita ve rezerv tespit «dilmiş 
değildir. Halen Buca'daki su miktarı Buca hal
kının ihtiyacını karşılamamaktadır. İzmir Bele
diye Başkanı Osman Kibar Bucanm suyuna el 
atmakla İzmir halkına su temin etmekte samimî 
değildir. Çünkü : 

DSİ'leri 1972 icra programında Buca ovasın
da münferit hidrojeolojik etüt yapmak görevi 
vardır. Ancak sadece yer altında ihtiyaca yeter 
miktarda su varmıdır sualini çözmek için yapı
lan bu çalışma yön değiştirmiş ve borular dö
şenmeye başlanarak Bucanm suyu İzmir'e akta
rılması teşebbüsüne geçilmiştir. Aslında su akta-
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rılmaaı halinde ne İzmirli susuzluktan kurtula
cak ne Bûcalı kendine yetecek su bulacaktır. 
Kaldı ki, bir beldenin kaynak hakkı rızası olma
dan kullanılamaz ve o beldeye yetecek su bırakıl
madan fazlası alınamaz. 

Vilâyet ve İzmir Belediye Başkanı susuz İz
mirlinin susuzluğunu gidermekte samimî olsa idi
ler Aşağı Gediz'deki yer altı rezervlerini kulla
nılması için teşebbüse geçerler ve bugüne kadar 
da İzmir su meselesi diye bir sorun kalmazdı. Ni
tekim, halen DSl'leri Aşağı Gediz mmtakasmda 
Sarıkız Göksu gibi kaynaklarda içme suyu ge
liştirme projesi üzerinde çalışmalarını sürdür
mekte olup güzde bu çalışmalar tamamlanacak
tır. Bundan sonra rantabilite hesapları yapıla
rak 2 yıl içinde İzmir'in 15 yıllık su ihtiyacı te
min edilçcektir.Bu süre içinde ise uzun vâdede 
yapılacak bölge barajları ile sonraki su sorunu 
karşılanmış olacaktır. Bu programda vardır. Bu 
programdan Vali ve Belediye Başkanı haberdar
dır. Bu makamlar, Buca Belediyesinin muvafa
kati olmadan İzmir Valiliğinin 29 . 6 . 1972 ta
rih ve A - 912 - 1147 sayılı yazıyle polis gücü de 
kullanılarak suyun İzmir'e akıtılacağı Buca Be
lediye Başkanlığına resmen bildirilmiş ve uygu
lamaya da polis himayesinde başlamıştır. 

Bu kanun dışı bir tasarruftur. Bunun mânası 
kafba kuvvet kullanarak haklı İsrar suretiyle Bu
ca Belediye Başkanını müşkül durumda bırak
maktır. 

Yukarıda arz ettiğim nedenlerle bugüne ka
dar çeşitli sözlü müracatlarıma rağmen bir sonuç 
alınmaması nedeniyle : 

1. İzmir'e bağlı belediyelerin elektrik bor
cundan mütevellit elektrikleri kesilmez iken mün
hasıran Buca Belediye Başkanlığına bir C. H. P. ' 
nin seçilmesi1 sebebiyle Buca halkının ve Beledi
yesinin izrar edilmesini doğru ve hukuk anlayı-
şiyle bağdaşır buluyor musunuz? Kütle halinde 
doğması muhtemel hoşnutsuzluğun yaratabilece
ği neticelerin millî emniyet yönünden Başbakan
lık ile ilgisi var mıdır? Varsa hadise tahrik ma
hiyetinde olan sorumsuz davranışları önlemek 
için ne gibi tedbirler alınacaktır? 

2. İzmirliye faydası olmayacak fakat Buca-
lıya zarar verecek nitelikte olan ve kanun dışı 
eylemlerle Devlet kuvveti kullanılarak su hakkı
nın ihlâli konusunda ne gibi tedbirler alınacak
tır? 

Aslolan hukuk devleti olma vasfını koruma 
ve kanunu hâkim kılmaktır. Yöneticinin kanunu 
ihlâl etmesi halinde bu nitelikler ne hâle gelir? 

Kanun dışı davranışlarından dolayı yönetici
ler hakkında ne gibi muamele yapılacaktır?. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 10 . 1972 

Mahalî Id.Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. Muamelât 

621.72.302.1/26377 

Konu : İzmir Milletvekili Kemal 
önder'in yazılı soru önergesi hak
kında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1. — Başbakanlığa -gönderilen Millet 
Meçlisi Başkanlığının Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü fiadeli 15 . 7 . 1972 günlü ve 
7/1184-6199/46607 sayılı yazısı. 

2. — Başbakanlık Makamının 20 . 7 . 1972, 
28 . 8 . 1972 ve 16 . 9 . 1972 günlü ve Kanun
lar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 
77-34/7425^8766-9309 sayılı yazıları. 

3. — 18 . 9 . 1972r 20 . 9 . 1972 günlü ve Ma
hallî İdareler Genel Müdürlüğü .621.72.302.1/ 
23374-23655 sayılı yazılarımız. 

İarnir Milletvekili Sayın Kemal önder tara
fından, Sayın Başbakana yöneltilen ve Başba
kanlık Makamınca tarafımdan cevaplandırılma
sı tensip olunan, İzmir ve Buca belediyeleri 
arasındaki ihtilâfla ilgili yazılı soru önergesin
de değinilen konular mahallinde iki Mülkiye 
Müfettişince incelettirilmiş ve inceleme sonuçla
rı aşağıda belirtilmiştir. 

1. — Buca Belediyesi elektriğinin, cereyan 
bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle aynı 
durumda olan bir başka belediye ve köy ida
resi ile birlikte ve mevcut abonman sözleşmesi 
hükümlerine * uygun olarak kesilip, Valilik em
ri ile tekrar bağlandığı anlaşılmış, elektriğin 
poitik nedenlerle kesildiği ve idarecilerin .taraf 
tuttuklarına dair iddiaların asılsız oldukları 
sabit olmuştur. 

2. — Buca Şirinyer semtinin İzmir Beledi
yesi hudutları içerisine alınması (konusunda 
herhangi bir baskı ve kanunsuzluk yapılmadığı, 
Buca Belediyesince ilhak kararnamesi aleyhine 
açılan davada Danıştayca verilen yürütmenin 
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durdurulması kararı gereğinin İzmir Valiliğin
ce derhal yerine getirildiği, bu nedenle görev
liler hakkında soruşturma yapılmasına lüzum 
olmadığı ortaya çıkmıştır. 

3. — İzmir'in su ihtiyacının karşılanması 
için, İzmir Belediyesince Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğüne 1967 yılında yapılan müraca
at üzerine, tadı 'gecen Genel Müdürlükçe çalışma
lara haşlandığı, 167 sayılı Sular Kanunu hü
kümleri muvacehesinde, Buca Belediyesinin su 
kaynaklarına hiçbir şekilde zarar verilmeden 
Buca Ovasında açılan üç ikuyudan İzmir şeh
rine su verilmesine çalışıldığı, cereyan eden iş
lemlerde herhangi bir kanunsuz, usulsüz veya 
kasıtlı davranışta bulunulmadığı sabit olmuş
tur. ö te yandan çalışmalara kanunsuz ve usul
süz şekilde fiilî müdahalede bulunarak açılan 
kanalları bizzat ve zabıta memurları vasıtasıy-
le kapattırdığı, alman tedbir ve verilen kanu
ni emirlere uymadığı tespit edilen Buca Bele
diye Başkanı ve zabıta memurları haikkında 
Mülkiye Müfettişlerince TCK. 228 ve 526 ncı 
maddelerine göre lüzumu muhakeme kararı ve-
rilımesi için fezleke düzenlendiği anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak; önergede yer alan ve tümü 
itibariyle inceleme ve soruşturma konusu yapı
lan işlemlerde mevzuata aykırı bir durum ol
madığı ve görevlilerin her türlü tedbiri huku
ka bağlı Devlet anlayışı içinde aldığı, anlaşıl
mıştır. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

23. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesizdin, evlilik dı§ı doğan çocukların durumuna 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakam Ferit Ku-
batfın yazılı cevdbı. (7/1185) 

12 . 7 . 1972 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerimizi saygıyle rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Medenî Kanunun neşrinden beri, evlilik dı
şı doğan çocukların durumu sosyal bir hastalık 
halini almıştır. Zaman zaman çıkarılan kanun
larla, bu gibi birleşmelerden hâsıl olan çocuk

ların ana ve baJbaları üzerine tescilleri: mümkün 
'olmuştur. 

Ancak, son olarak çıkarılan 5524 sayılı Ka
nundan sonra vâki olan birleşmelerden dloğıan 
çpcıukLann adedi ülkemizde günden güne çoğal
maktadır. Bu kabîl gocukların okullara kaydı 
ve medenî kanunun tanıdığı haklar bakımımdan 
meydana çıkan güçlükler herkesçe bilinen bir 
hakikattir. 

1. —• Nüfus politikasını ve sosyal adalet il
kelerini yakından ilgilendiren hu konu üzerin
de ne gibi tedlbirler düşünülmektedir? 

2. — İmam nikâhı ile evlenerek medenî ka
nun hükümlerine göre resmî muamelesi yapıl
madan eşlerden birinin ölümü neticesi, doğan 
çioeıuklar mahkeme kararı ile tescil ediliyorsa 
da, evüenme akdi tescil edilmiyor. Bu hususta 

yüksek temyiz mahkemesinin de içtihatları var
dır. Taraflar bir yuva kurmak özere saımimî ola
rak imam nikâhı ile evlenmiştir. Bu evlenme ak
dinin de ve çocukların da ana balbaya izafeten 
mezhebi sahih olarak nüfusa tescili hakkmda 
ne düşünülmektedir? 

3. — Her geçen zamanın, aile birliğimde 
meydana getirdiği huzursuzluklar hesap edil
mekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 9 . 8 . 1972 
Nüfus İş. Gn. Md. 

iŞb. Md : 2.72128 - 226 - 571 
2 - 2550 

Konu : Evlilik dışı doğan çocukların 
(tescili hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 8 . 1972 gün ve Gn. Selk. Kanun
lar Müdürlüğü 7 - 1185/6212 - 46689 sayılı ya
zıları. 

Giresun Milletvekili • Saym Miustafa Kemal 
Çil esiz'im Başkanlıklarına verdiği ve taraflımdan 
yazılı olaralk cevaplandırılmasını istediği 5524 
sayılı Kamumdan! sonra v<âkı olan ervlillik dışı bir-
leşlmelerden doğan çocuklar hakkında ne düşü
nüldüğüne ilişkin 12 . 7 . 1972 ıgümlü yazılı sora 
'önerjgesi incelendi 

1. — Medenî Kanunun yürürlüğe girmesin
den beri evlilik dışı doğan çocukların tescilini 
sağlamak için 2330, 2576, 4727, 5524, 6652 ve 
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•en' son 8 . 4 . 1970 tanüıinde sünesi biteın 554 
sayılı olmak üzere 6 geçici Kanun çıkarılmış ve 
ilişik listede gösterilen Nüfus olayları kayde
dilmiştir, 

2. — Bu Kanunların ilk ikisi Hükümet Ta
sarısı, diğerleri milletvekillerinin teklifleridir. 

Bu Kanunlar Medenî Kanunun anaprensip-
leriaıi zedelememek amacı ile evlenmeye mâni 
halleri bulunmadan karı - koca hayatı yaşayan 
kimselerden olan çocukların sahih nesebli ola
rak ana ve babaya izıafelten, bu yaşayış ve bifr-
leişmeyi de evlilik alaralk tescili istihdaf etmiş
tir. 

Bu gibilerin böyle geçici bir kanuna lüzum 
olmaksızın da resmen evlenmelerine ve daha ön
ce çjoeu'klan olmuşsa onları da sahih nesebli ola
rak tescil ettirmelerine mevzuatta enıgel bir hü
küm yoktur. Ancak bunlardan birinin ölümün
den sonra imam nikâhına dayanan bu tür bir-
leşlmelerin muteber bir evlilik gibi Nüfus sicil
lerine tescilleri Cumhuriyet idaresiyle kurulan 
lâik Devlet düzeni ve Medenî Kanun esaslarıy-
le bağdaşmaz. 

3. — Bu gibi kamunliarın sık suk çıkarılması 
ve birbirini takibetmesi gayrikanjunî birleşme-

24. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul-
nıaz'tn, Ankara il ve ilçelerinde yağmur ve sel
den zarar gören çiftçilere yardım yapılıp yapıl
mayacağına dair soru önergesi ve Başbakan 
Ferid Helen'in yazılı cevabı (7/1187) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Cengizhan Yorulmaz 
Ankara Milletvekili ! 

leri âdielta. teşvik eylemekte jve ana devrim ka-
ıranunun geçici kanunlarla ihlâline yol acımak
tadır. 

Ndteikim Medenî Kanunun neşri tarihi olan 4 
Ekim 1926 dan beri yayımlanan 6 kanunun uy
gulanması sionucunda alman rakamlar bu olay
larım azalmadığını açıkça göstermektedir. Bu 
söbeblerden Bakanlığımuz bundan böyle bu tür 
kanunlar çıkarılmasına taraftar bulunmamak-
ıtadır. 

4. — Bunun yanında memlekette geniş mik
yasta görülen bu nev'i fiili durumun azaltılma
sını sağlamak amacı ile 1 Eylül 1974 te yürür
lüğe girecek olan 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile 
gezici Nüfus memurlukları, ihdas edilmiş, evlen
me memurluğu bu memurlara verilmek suretile 
'evlenme işlemleri kolaylaştırılmış ve tescil iş
lemleri sadeleştirilmiştir, :Ayftca Adalet Bıaikan-
lığınea hazırlatılan yeni Medenî kanun ön Ta
sarısında da bu tür geçici Kanunlara yer bırak
mayacak yeni hükümler bulunduğu görülmek
tedir. 

Araederiim, 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

Soru : 

Son yağan yağmur ve sellerin Ankara il ve 
ilçelerinde de hasara sebebiyet verdiği bir ger
çektir. Bu nedenle? 

1. Her ilçede ayrı ayrı mevcut hasar mik
tarı nedir? 

2. Bu zarar için çiftçi borçlarının tecili yo
luna gidilecek midir? 

3. Ayrıca zarar gören çiftçi, köylü ve diğer 
tüm vatandaşlara Devlet eliyle yardım yapıl
ması düşünülmekte midir ? - Böyle bir yardım 

2330, 2576, 4727, 5524, 6652 ve 554 sayılı Kanuı 
Evlenme, ölüm ve Bıoş* 

Kanunların Numanaları 

2030 ve 2576 sayılı Kanunla 
4727 sayılı Kanunla 
5İ5I24 sayılı Kanunla 
'6652 sayılı Kanunla 
554 sayılı Kanunla 

T o p l a m 

ıSüresi 

1 yıl 7 ay 
0 yıl' 
3 yıl 
4 yıl 
5 yıl 

15 yıl 7 ay 

ıHrm yürürlük süresi içinde tescil edilen Doğum, 
.1 malara ait liste 

Doğum ölüm Evlenme Boşanma 

3 227 138 1 849 518 9B3 235 — 
1 183 707 357 707 336 782 1332 
1 443 374 399 -636 401 258 1077 
1 870 520 284 941 436 6158 — 
2 275 583 264 330 634 104 — 
10 000 272 3 156 141 2 730 937 2409 
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düşünülüyor ise, ne zaman vo ne surette yapıla
caktır? 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 11 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dâiresi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-154/11569 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 8 . 1972 tarih ve 7/1187-6226/46734 
sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz'm, 
Ankara ve ilçelerinde yağmur ve selden zarar 
görenlere yardım yapılması hakkındaki yazılı 
soru önergesinin cevabı eklice sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Ankara Milletvekili Cengİzhan Yorulinaz'ın 
Ankara iline bağlı ilçelerde yağmur ve selden 
zarar görenlere İlişkin yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

İlgili bakanlıklardan alman bilgilere göre : 

Ankara ve ilçelerinde yağmur ve selden za
rar gören yerlerle buralarda yapılan hasar tes
piti ve diğer çalışmalara ilişkin çizelge ekte su
nulmuştur. 

Ankara ve ilçelerinde yağan yağmur ve sel
den dolayı mahsûllerinin en az üçte biri zarar 
gören çiftçilerin banka borçları ilişik listede be
lirtildiği üzere tecil edilmektedir. 

Ayrıca, borçları tecil edilen çiftçilere ödeme 
güçleri içinde yeniden kredi de açılmaktadır. 

Ferid Melen 
Başbakan 
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Anikaira M ve ilçekrinde 1972 Ağustos ayı sonuna kadar şiddetld yağışların meydana g 
sar durmamı ve yapılan işîeanleri beürtdr cettvel 

İlçemi 

İBalâ 

Çaanlıdere 

Çarikaya 

veya 
Nahiyesi 

Karakeçili 

Peçenek 
Yoncatepe 
Inceöz 
©ülkeler 
•Sarıjkavak 

Miaımak 
Kayaş 
Kızılca 
Ortaköy 
Gölkçeyurt 

Âfet tarihî Hasar durumu 

10 . 6 .1972 İM ahşap köprü yıkık, köy yolları 
boauk. Arazi ve su altında kalan 
evlerde herhangi bir hasar yotk. 

26 . 8 . 19'72 8 ölü, bir un değişmeni, üki ağıl yı-
kıfk, 40 küçükbaş hayvan kayıp, 
Yoneatepe köyünde 9 ev muhtemel 
su baskını âfeltdne mâruz, içmesu-
yu arızalı. 

20 . 3 .1972 .Şiddetli yağışlarda Hatip çayının 
9 .6 .1972 /taşması ile çay kenarımda bulunan 
4 . 6 . 1 9 7 2 evlerin bodrum. katları su altında 

(kalmıştır. 
5 .7 .1972 Gökçeyurt köyünde bir ev yakılmış 

olup 20 evin muhtemel su baskını 
âfetine mâruz olduğu tespftt edü-
mdşfoir. 

Yap 

Olay 7269 sayılı 
ğinden taşkına sebeb 
Gniı. Müdürlüğünce e 
at programı tasarısın 
lıeyetiıriin 29 . 8 . 1 
rarı ile çiftçilerin bo 

Yoncatepe köyün 
ti 4 . 9 . 1972 günü, 
tarafından ineelenm 
edilmiştir. Diğer kö 
Kanun kapsamına g 
kının banka borçları 
tarih ve 1537 sayılı 
tir. 

Hatip Çayı vadis 
telif zamanlarda su 
Gökçeyurt köyü mui 
düzenlenen önnapor 
sayı ile İmar ve İsk 
temel su baskıını âfet 
yapılması 7269 sayı 
nunla değişik 4 ncü 
Müdürlüğünden ilstten 
de meydana gelen ta 
zisi üe 70 kadar ev 
tür. Haıtip Çayıınıın 
kadın köprüsüne kad 
oe yapılmıştır. Sadim 
yoluna kadar olan k 
programlara bütçe 



İlçesi 
Köyü veya 

Nahiyesi 

Cuibuik 

Delice 

Aikyurt 

Avş&r 

Yendyapaıı 

Haymana Oeımirözü 

Ealecöik Hacııköy 

Çaykara 

Âfet tarihi Hasar durumu 

10.5 .1972 iDere taşkını olup, hasar yok. Muh
temel âfet mevcut. 

1 1 . 6. 1972 Bir kısıım arazi ve su altımda kal-
ımış hasıar yok, muhtemel âfet mev
cut. 

4 . 7 . 1 9 7 2 Evlerde hasar yok. Bir kısum arazi 
su altmda kalmıştır. 

1 3 . 6 . 1972 Hasar yok, muhtemel âfet mevcut. 

28. 8.1972 2 ev ağır hasar, 30 ev muhtemel 
âfete mâruz, içme suyu arızalı, köy 
yolu bozuk. 

28 . 8 .1972 Hasar yoik, muhtemel âfet mevcut. 

Yap 

nıamış, uzun vâdeM 
1973 - 1974 yıllarınd 

Mamak hariç diğe 
idare heyetimin 29. . 
Kararı ile bir yıl erte 

İnkişaf raporu ta 
dürlüğü tarafından 
kânları nispetinde uz 
ıtasarısına alınacaktır 

Önrapor düzenlen 
2025 sayılı yazı ile 
gelmiş, muhtenuel su 
rin etüdünün yapıl 
1051 sayılı Kanunla 
rınca DSİ Gn. Müdü 

Olay 1051 sayılı K 
tedir. 

Muhtemel su bask 
İmar ve İskân Bakan 
su baskını âfetine m 
pılması 7269 sayılı K 
la değişiik 2 möi madd 
dürlüğünden isteaoilm 

Önrapor düzenle 
muhtemel su baskını 
dün yapılması 7269 
Kanunla değişik 2 nc 
nel Müdürlüğümıden 
yol işleri YSE Müdü 

Önrapor gelmiş v 
me mâruz yerleştin et 
yılı Kanunum 1051 s 



İlçesi 
Köyü veya 

Nahiyesi Âfet tarihi Hasar durumu 

Kınlktkale 

Kumarrtıaş 28 .8 .1972 Hasar yolk, araziyi su basmış. 
Gölköy 28 . 8 .1972 2 ağır yııkıik. 
Karaaibjmjetli 2 .6 .1972 Hasar yok, muhtemel âfet mevcut. 

Polatlı Şııbabmet 1 1 . 6 . 1972 100 küçükbaş hayvan kayıp, evler
de haisar ycik, muhtemel âfet mev
cut. 

İnler 26 . 8 . 1972 11 ev yıkılmış, 3 ağır, 9 ortia ha
sarlı ev ile 16 yıkık, 5 ağır 9 ha
sarlı ahır ve samanlık mevcut. 

Sulakyurt Merkez 24. 5 .1972 Arazi su altında, 24 ev muhtemel 
âfete .mâruz. 

Ya 

maddesi uyarınca D 
tenilmiştir. 

7269 sayılı Kan 
» » » 

DSİ ce 1974 yı 
mına alınmıştır. Y 
Km. yolun hasar k 

önraıpor gelmiş 
tine mâruz yerleri 
sayılı Kanunun 1 
2 nci maddesi uyar 
den istenilmiştir. 

LÎasar tespit ra 
lan incelemelerle o 
duğu anlaşılmış o 
1972 yılı programı 
dır. Kızılaydan 25 
taıkını giyim eşyas 
ğından 4334 TL. ln 
tır. 32 kişi Almany 
bulunmuş olup, ge 
ımeik üzeredir. 11 i 
gün ve 1591 sayılı 
yıl ertelenmiştir. 

önrapor düzen 
kanlığına gelmiştir 
ne mâruz yerlerin 
yılı Kanunum. 1051 
maddesi uyarınca 
istenilmiştir. 
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25. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul-
maz'ın, yurt dışında çalışan işçilerimizin ölüle
rinin yurda getirilmesi İle Kırıkkale'de Sosyal 
Sigortalar Hastanesi yapılmasına dair soru 
önergesi ve. Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in 
yazılı cevabı (7/1188) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun sayın Çalışma Baka

nı tarafından yazılı 'olarak cevaplandırılmasına 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Soru : 
1. — Son yıllarda yurt dışına çıkan işçileri

mizin sayısı bir milyona yaklaşmaktadır. Ora
da feragatle çalışıp bu yurda en büyük döviz 
'kaynağını sağlayan bu işçilerimizin yurt dışın
da ölmeleri takdirinde, anavatana nakilleri her 
fırsatta şikâyet konusu olmaktadır. Yurt dışın
da ölen işçilerimizin, Devlet eliyle getirilmesi 
kesin olarak bir karara bağlanmış mıdır? 

2. — Nüfusu 100 bini aşan Kırıkkale ilçe
sinin Sosyal Sigortalara ait bir hastaneden mah
ram olduğu bilindiğine göre, bu ilçeye Sosyal 
Sigortalar tarafından bir hastane yapılacak mı
dır1? Şayet yapılacaksa, ne zaman ve ne surette 
ikmali edilmesi düşünülmektedir? 

T. C. 
Çalışıma Bakanlığı 19 . 10 . 1972 

Araştırma, Plânlama ve 
Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: 12.1.1.1.3/765 

Konu : Cengizhan Yorulmaz'm ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 .. 8 . 1972 gün ve 7/1188-6227/4635 
sayılı yazınız. 

Yukarıda tarih ve sayısı kayıtlı yazılarıyle 
eki, Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz'm 
yazılı olarak cevaplandırmasını istediği soru 
önergesi inoeiendi: 

1. Sayın Milletvekili önerisinin birinci pa
ragrafında yurt dışında çalışan işçilerimizden 
ölenlerin cenazelerinin yurda taşınmasının şikâ
yet konusu lolduğunu açıklamakta, Devlet eliy
le getirtilmesinin bir karara bağlanıp bağlan
madığını sormaktadır. 

— Bakanlığımızın Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanuna, 864 gayıiı Ka
nunla eklenen eik 9 ncu maddede «Yurt dışın
daki işçilerimizle eş ve çocuklarının işverenler 
tarafından yapılan sosyal yardımlar 'dışındaki 
sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli ihti
yaçlarının zaruret görülen hallerde karşılana-
bilmesini temin için Çalışma Bakanlığı bütçesi
ne ödenek konulur.:» denilmektedir. 

Söz konusu ödenek Bakanlığın 1972 Malî 
Yılı Bütçesine konulmuştur. Diğer taraftan, bu 
madde uyarınca hazırlanan ve halen yürürlük
te bulunan yardım yönetmeliğinde, işçilerimizle 
eş ve çocuklarına kaza, hastalık, işsizlik, tevkif 
ve sınırdışı edilme gibi hallerde yanında ölüm 
halinde de aşağıda belirtilen, yardımların yapıl
ması öngörülmüştür: 

a) Cenazenin mahallî tekfin ve defin mas
rafları, veya cenaze sahibinin talebi üzerine ce
nazenin yurda nakil masraflarının bir kısmı ve
ya tamaımı karşılanır. 

b) Müteveffanın zaruret içinde bulunan eş 
ve çocuklarına 10 'günlük geçim ödeneği verilir. 

>c) ölen işçinin yurda dönecek eş ve çocuk
larının, İstanbul'a kadar olan yol paralarıyle, 
en ucuz vasıta ile kısmen veya tamamen karşı
lanabilir. Bu yardım nakden yapılmayıp, bilet 
olarak sağlanır. 

Ancak, yukarıda belirtilen yardımların yapı
labilmesi için, yönetmelikte öngörülen bâzı kı
sıtlayıcı koşulların da bulunması gerekmekte
dir. örneğin: 

— İşçinin fiilen çalışmaya başlamış ıolması 
ve elinde çalışma karnesi bulunması, 

—• İşçinin, yabancı ülkede aldığı ücret, o iş
kolu için (mevzuat veya toplu sözleşme ile tes
pit edilmiş bulunan asgarî ücret seviyesini aş
maması, 

— İşçinin yanında bulunan eş ve çocukları
nın herhangi ücretli bir işte çalışmaması, 

—• İşçinin mazbut bir hayat yaşamasına rağ
men tasarruf yapmasına imkân olmaması, 

Bakanlığımızca 1968 yılmdanberi, ölüm ha
linde, yönetmelikte öngörülen koşullar çerçeve
sinde işçilerimizin cenazelerinin yurda nakline 
yardımcı olunmaktadır. 

Ancak yukarıda açıklanan kısıtlayıcı ko
şullar hizımetin gereği gibi yürütülmesine engel, 
dolayısıyle haklı yakınmalara neden olmaktadır. 
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Bu durumu saptayan Bakanlığımız yurt dışmda 
çalışan işçilerimizin ölülerinin Türikiye'ye ta
şınması iş ve işlemlerinde mevzuattan ve uygu
lamadan doğan aksaklıkları önlemek için söz 
konusu yönetmeliği değiştiren 'bir tasarı hazır
lanmıştır. Bu metnin yakın bir tarihte yürür
lüğe girmesi için uğraşılmaktadır. 

Diğer taraftan, yurt dışındaki işçilerimizle 
eş ve çocuklarının çeşitli ihtiyaçlarının karşılan
ması ve özellikle cenazelerinin zaman kaybetme
den naklinin sağlanabilmesi için, işçilerimizin 
de katkısı ile bir fon teşkili olanağı araştırıl
maktadır. 

2. Sayın Milletvekili sözkonusu önergesinin 
ikinci paragrafında Sosyal Sigortalar Kurumun
ca Kırıkkale ilçesinde bir hastane yaptırılıp 
yaptırılmayacağı, şayet yaptırılacalksa ne za
man ve ne surette tamamlanacağını sormakta
dır. 

Kurumca Kırıkkale'ye 200 yataklı bir hasta
ne yaptırılması için gerekli hazırlıklar tamam
lanmak üzeredir. Kurumun Müdürler Kurulu
nun önümüzdeki hafta içinde yapılacak top
lantısında, inşaat ihalesinin kararı alınacaktır. 
İki buçulk, üç yıl içinde de tamamlanacağı umul
maktadır. 

Keyfiyet bilgilerine arz ollunur. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

26. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
mazdın, Adalet Bakanlığına bağlı icra memuru, 
başkâtip, zabıt kâtibi ve diğer personele yan öde
me yapılıp yapılmayacağına dair soru önergesi 
ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı ce
vabı (7/1189) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Sayın Adalet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyrulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Soru : 
Adalet Bakanlığına bağlı icra memuru, Baş

kâtip, zabıt kâtibi ve diğer personelinin zaman 
kaydına tabi olmadan günün her saatinde fera
gatle çalıştıkları ve hattâ çalışmak zorunda kal
dıkları bilinen bir gerçektir. 

Bu nedenle : 

1. Çoğukez para işiyle meşgul olan ve fii
len veznadarlık görevi ifa eden icra memuru ve 
başkâtipler için emsallerinde olduğu gibi bir 
kasa tazminatı ödenmesi düşünülmekte midir? 

2. Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle günün 
her saatinde çalışan ve aldığı işi bitirmek zo
runda kalan zabıt kâtibi ve diğer personele 
yan ödemeler mahiyetinde bulunan iş güçlüğü 
riski gibi ödeane yapılması düşünülüyor mu? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 1 . 9 . 1972 

Özlük İşleri 
Genel Müdürlüğü 

Malî Br : 
Sayı : 46371 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü başlıklı 1 . 8 . 1972 gün ve 7/1189-6228-46736 
sayılı yazı; 

Bakanlığımıza bağlı icra memuru, başkâtip, 
zabıt kâtibi ve diğer personele yan ödeme veril
mesine ilişkin, Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz tarafından verilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen soru önergesi ince
lendi ; 

657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla ilâve 
edilen (Ek madde) ile iş güçlüğü, iş riski ve 
eleman teminindeki güçlük zamları ihdas edi
lince, bu zamlardan Adalet personelinin de isti
fade etmesi için, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren Devlet Personel Dairesi ve Mali
ye Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçilmiş, bu
nun sonucu olarak 18 Ağustos 1972 gün ve 
14280 sayılı Resmî Gazetede ilân edilen Bakan
lar Kurulunun 5 Ağustos 1972 gün ve 7/4821 sa
yılı ka ran ile Adalet personeline iş güçlüğü ve 
eleman teminindeki güçlük zamları sağlanmış
tır. 

Zamlara ilişkin liste ekte sunulmuştur. 

Gereği arz olunur. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 

M. Meclisi 

Görevin unvanı 

B : 11 29 . 11 . 1972 

Adalet Bakanlığı 

O : 1 

Adlî Tıp Müessesesi Başkanı, Meclis asli ve yedek üyeleri 
Adlî Tıp Başkan vekili 
Morg ve Müşahadehane Şube Müdürü (Dr.) 
Adlî Tıp Meclisi raportörleri ve mütehassıslar 
Eczacı 
Adlî Tıp asistanları 
Adlî tabipler 
Kimyahane ve Fizik Tetkikler şubeleri 
A) Müdür 
B) Mütehassısı 
C) Asistan 
Silâh Muayene uzmanı 
Adlî Tıp Morg. Müşahadehane, Kimyevî Tahliller, Fizik Tetkikler 
Şubelerinde çalışan : 
A) Otopsi Teknisyeni ve yardımcıları, 
Başlâborant ve Laborantlar : 
B) Hastabakıcı ve Gardiyan 
Cezaevlerinde çalışan : 
A) Başgardiyan 
B) Gardiyan 
Cezaevleri müdürleri 
Mahkeme Başkâtibi 
Mahkeme Zabıt Kâtibi 
İcra Memuru 

İş güçlüğü 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

400 
400 
400 
—. 

Eleman 
teminindeki 

güçlük 

1 400 
1 400 
1 000 
800 
800 
800 
800 

1 000 
1 000 
800 
600 

400 

200 

200 
300 
300 
250 
200 
250 

27. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çeleriz'in, Giresun - Yavuzkemal - Şebinkarahi
sar ile Giresun - Dereli yollarının ne zaman ya
pılacağına dair soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/1195) 

18 . 7 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Giresun'un Güneyinde Alucra - Şebinkarahi
sar ilçeleriyle, bunlara bağlı 157 köy senenin 
7 ayı il'le irtibatlarını tamamen kesmektedir. Kış 
mevsiminde Giresun'dan Alucra ve Şebinkarahi
sar ilçelerine gitmek için, üç ilden dolaşılmak
ta, 400 kilometre. yol kat edilmektedir. 

Bu yüz kızartıcı ve utanç verici olaya, Ba
yındırlık Bakanlığı elbette seyirci kalamayacak
tır. 

Giresun - Yavuzkemal - Şebinkarahisar yolu, 
yıllardan beri Bayındırlık Bakanlığının' ihmalin
den mefluç, Giresun - Dereli üzerinden yapılan 
yol bir türlü bitmiyor ve işletilemiyor. Bu çok 
ağır çalışma temposu ile 20 yılda dahi biteceği 
yok. 

Arz ettiğim bu iki yolun civarında bulunan 
100'den fazla köy, medeniyetin asgarî nimetle
rinden mahrum, kendi kaderiyle başbaşa bira-
kılmış, kapalı dünyasında yaşamaktadır. 

Köylü, yolsuzluktan uğradığı ekonomik ve 
sosyal felâketin tahammül edilmez açısını yü
rekten çekiyor. Aya gidildiği bir zamanda, in
san haysiyetine yakışmayan bu ızdırabm önüne 
geçecek ve bunlara sahip çıkacak bir makam ve 
bir kimse yok mu? Yoksa, bu yol üzerinde bu-
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lunan ilçeler ve köyler bu vatanın parçası değil 
mil Sosyal Devlet ve sosyal adalet ilkeleriyle 
bağdaşamayan bu halin bir ceza niteliği taşıdı
ğını görmemezlikten gelemeyiz. 

1. Giresun - Dereli - Alucra yolunun yapı
mının süratlendirilmişi için gerekli tedbirlerin 
alınması hakkında neler düşünülüyor1? 

2. Halkın sabırsızlıkla özlemini çektiği bu 
yol ne zaman bitirilecektir ? 

3. Kış mevsiminde Giresun'dan Alucra ve 
Şebinkarahisar'a gitmek için, üç ilden dolaşıp 
400 bilometre yol kat etmek, sosyal adalet il
kelerini zedelediğine göre, bu yolun Kış bakım 
programına alınması düşünülmekte midir? 

4. Bayındırlık Bakanlığının kapısında yazı
lı olan «Gidemediğin yer senin değildir» ger
çeğini söyleyen Halil Rifat Paşa'nm hâtırası 
olan, Giresun - Yavuzkemal - Şebinkarahisar 
yolunun işlemez bir durumda olması hakkında 
neler düşünülüyor? 

5. Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlığı, es
kiden olduğu gibi, bu sorumluluğu birbirinin 
üzerine atmaya devam edecek midir ? 

6. Yolsuz bir ilçenin eli, ayağı felç olmuş in
sandan farkı var mıdır î Yok ise, bu hastalığın 
tedavisini Bayındırlık Bakanlığından başka bir 
Bakanlık mı yapacaktır? 

7. '«Gidemediğin yer senin değildir» ilkesi
ne inanıyorsak, ecdat yadigârı olan Alucra ve 
Şebinkarahisar'ı fetetmeyi, Bayındırlık Bakan
lığı ciddî bir şekilde düşünüyor mu ? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 6 . 10 . 1972 

Özel Kalem 
Sayı : A-01/1802 

Konu : Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz'in yazılı 

sorusu. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6250-46971-7/1195 
sayılı yazınız. 

Giresun - Yavuzkemal - Şebinkarahisar ile 
Giresun - Dereli yollarının ne zaman yapılaca
ğına dair Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz tarafından verilen yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 
(Bayındırlık Bakanı 

1. Giresun - Dereli - Şebinkarahisar yolu 
2 milyon lira ödenekle 1972 Çalışma Programı
nın Devlet yolları devam eden projesi yol ona
rımı bölümünde bulunmaktadır. 107 km. uzun
luktaki yolun halen Giresun - Dereli arasının 
yapımı işinde çalışılmaktadır. 

2. Yukarıda adı geçen yolun 1975 yılında 
tamamlanması öngörülmüştür. 

3. Giresun - Dereli - (Şebinkarahisar - Aluc
ra) ayrımı yolunun başlangıçtan 48 km. si (Gi
resun - Dereli - Kotana arası) Yaz Kış ulaşıma 
açık tutulmaktadır. 

Kotana'dan Güneye devam eden 48 km. lik 
kesim ise; zayıf stabilize kaplamalı, eğimleri yer 
yer çok dik, kurpları çok dar, genişliği 3 - 4 m. 
olup 2 240 .metreye kadar yükselen yerlerden 
geçmektedir. Bu nedenlerle söz konusu kesim
de yalnız Yaz geçiti sağlanabilmektedir. 

Yukarıda açıklanan kesimin Kış programına 
alınabilmesi için kar makinelerinin çalışabilece
ği standarda getirilmesi gerekmekte ve bu hu
sus da 1 nci maddede açıkladığımız programın 
gerçekleştirilmesine bağlı bulunmaktadır. 

4. Giresun - Yavuzkemal arasındaki 49 km. 
lik il yolu stabilize kaplamalı ve Yaz Kış geçit 
verir durumdadır. 

Yavuzkemal - Şebinkarahisar arasındaki di
rekt yol Devlet ve il yolu ağları dışındadır. 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki iopraksız ve az topraklı çiftçi aile
lerine dair soru önergesi ve Devlet Bakanı İlhan 
Öztrdk ile Tarım Bakam tlyas Karaöz'ün yazılı 
cevapları (7/1199) 

•Millet Meclisi Başkanlığına1 

Aşağıdaki sorumun ıSayın Devlet Bakanı 
ile Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1. Türkiye'de kaç adet çiftçi ailesi bulun
maktadır. Bunlardan kaçı topraksız, kaçı az 
topraklıdır? 

2. Toprak sahibi çiftçi ailelerinin sahilbol-
dukları toprak miktarlarına göre durumu ne
dir? 

— 339 — 
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3. Türkiye'de halen kaç aile ortaklık veya 
yarıcılık yaparak çiftçiliğini yürütmekte, kaç 
aile başkasının toprağını kiraya tutarak işlet
mektedir. Toprağını kiraya veren aile sayısı 
nedir ? 

4. Türkiye'de kiracılık, ortaklık ve yarıcı
lık yoluyle işletilen toprak miktarları nedir? 

5. Nüfusun % kaçı köylerde oturmakta
dır? 

6. Halen Türkiye'de köy sahibi insan var 
mıdır, varsa, ne miktar insan, ne miktar köye 
sahiptir? Ve bu köylerin arazi .büyüklüğü ne
dir? 

7. Türkiye'de hayvancılık yapımına müsait 
ne miktar mera ve otlak saha mevcuttur? Bun
ların ne miktarı özel mülkiyete, ne miktarı köy 
ve hazineye aittir ? 

8. Türkiye'de yapılacak Toprak Reformu
na daihil edilecek ne miktar toprak rezervi 
mevcuttur? Bu miktarın ne İkadan özel mülki
yete, ne kadarı hazineye aittir? 

9. Yapılacak Toprak Reformu gerçekleş
tirildiği takdirde ne miktar topraksız aile top
rağa kavuşabilecektir ? 

10. Cumhuriyetin ilânından günümüze ka
dar yıllar itibariyle toprak dağıtımı dolayısıy-
le kaç adeit topraksız aile toprak sahibi olmuş
tur? 

T. C. 
Devlet (Bakanlığı 18 .10 .1972 
8ayı : l / c - 2064 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
19 . 9 . 1972 tarih ve 6299/47351 - 7/1199 sa
yılı yazı. 

İlgi yazı ile gönderilen Milletvekili Celâl 
Kargılı'ya ait önergeye verilen cevap ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
İlhan öztrak 
Devlet Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, tarıım 
arazisi, tarımsal nüfus ve işletmelere ait yazılı 
soru önergesinin cevabıdır : 

26 . 7 . 1972 tarihinde kabul edilmiş olan 
Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanu-

29 . 11 . 1972 0 : 1 

nunun uygulanmasına geçilmesi ve Anakanun 
tasarısının halen T. B. M. M. Geçici Komisyo
nunda müzakerelerine başlanması dolayısıyle, 
Türk tarımı, tarımsal bünye ve üretimimize ait 
bilgileri kapsayan bir kitap yayınlanması ka
rar altına alınmış ve bu amaçla Devlet İstatis
tik Enstitüsü, Köy İşleri Bakanlığı, Tarım Ba
kanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uz
manlarının iştirak ettiği bir komisyon kurul
muştur. 

Kısa bir süre içinde yayınlanacak olan bu 
kitap sayın milletvekili ve senatörlerimize tak
dim edilecektir. 

ISoru önergenizde talebeltmiş olduğunuz bil
giler, Devlet İstatistik Enstitüsünün ve diğer 
ilgili bakanlıkların çeşitli neşriyatında açık
lanmış bulunmaktadır. Bununla beraber sayın 
milletvekili ve senatörlerin gerekli bilgileri 
kolayca ve toplu halde bulabilmeleri için yu
karıda belirtildiği gibi bir kitap hazırlanmakta
dır. Bu kitap basıldığında derhal zatmlinize 
de takdim edilecektir. 

Bilgilerinizi saygı ile rica ederim. 
İlhan öztrak 

Devlet Bakanı 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Tetkik ve İstişare 
Kurulu Başkanlığı 
No. : 2578 - 69877 14 . 10 . 1972 

Konu : Celâl Kargılı'nm yazılı 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 tarih ve 6299/47351 -
7/1199 sayılı yazı. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm. Türki
ye'deki topraksız ve az topraklı çiftçi aileleri
ne dair yazılı soru önergesine cevaplarımız Dev
let Bakanlığı ile birlikte hazırlanmış ve bir 
kopyası ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ilyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

Soru 1. .— Türkiye'de 'kaç adet çiftçi ailesi 
bulunmaktadır. Bunlardan kaçı topraksız, kaçı 
az topraklıdır? 
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€evap 1. — 1972 genel tarım sayımı kesin 
sonuçları henüz alınımadığından en yaikın yıla 
ait rakamlar 1963 tarım sayımı sonuçlarıdır. 
iSayımda ünite olarak hane halkı alınmış ve 
dökümlerde de hane ihalkı ve işletme aynı an
lamda kullanılmıştır. Borudaki aile olarak iste
nen ıbîlgiler, Ibu nedenle, işletme olarak cevap
landırılmıştır. 

1963 tarım sayımına göre Türkiye'de topraklı 
ve topraksız olarak 3 514 476 adet hane halkı 
veya tarımsal işletme mevcuttur. (97 adette 
Devlet işletmesi dâhildir). 

Topraksız işletmeler ise 308 899'dur. ((Hay
vancılıkla iştigal eden topraksız işletmelerde bu 
rakama dâhil ibulunımaiktadır). 

Az topraklılar sorusu ikinci soru için aşa
ğıda verilen tabladan kabul edilecek değişik 
kıstaslara göre cevaplandırılmaktadır. Soruda 
toprak büyüklüklerine göre hane halkı adetle
rini verirken kullanıcının kabulüne göre ne ka
dar az ve ne Ikadar çok topraklı olduğu görü
lecektir. 

iSıoru 2. — Toprak sahibi çiftçi ailelerinin 
sahiboldukları toprak miktarlarına göre duru
mu nedir1? 

CEVAP 2. — 1963 Tarım sayımı neticeleri
ne göre toplam tarımsal işletmeler ve işletme 
büyüklükleri gruplar halinde aşağıda gösteril
miştir. 

Toplam işletmeler ve büyüklükleri 

Topraklı ve topraksız işletmeler 
Topraksız işletmeler 
Toprağın tamamını kiraya veya 
ğa veren küçük işletmeler 
Toprağın tamamını kiraya veya 
ğa veren büyük işletmeler 

orta-

orta-

1 - 5 dekar arasındaki işletmelıer 
6 - 10 
11 - 20 
21 - 30 
31 - 40 
41 - 50 
51 - 100 
101 - 200 
201 - 500 
501 - 999 
1000 - 2500 
2501 - 4999 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» »-
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

5000 - ve daha büyük işletmeler 
Devlet müessese ve Çiftlikleri 

Hane halkı 
veya işletme 

sayısı 

3 514 476 
308 899 
104 347 

283 

398 866 
375 329 
494 623 
349 096 
291 121 
223 253 
561 732 
291 -693 

99 785 
11 029 
2 851 

981 
491 

97 

Saha 
(Hektar) 
Tahmin 

17 142 777 
— 
— 

— 

114 385 
317 324 
744 767 
869 763 

1 024 284 
1 008 863 
3 995 317 
3 973 073 
2 842 127 

755 158 
369 923 
313 742 
405 609 
408 442 

((Kaynak D. 1. E. 1963 Genel Tarım Sayımı Örnekleme Sonuçları' 
Yayın No. : 477 

— 3*1 — 
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ISoru 3 .— Türkiye'de halen kaç aile ortak
lık veya yarıcılık yaparak çiftçiliğini yürütmek
te, kaç aile başkasının (toprağını kirayla tuta
rak işletmektedir. Toprağını kiraya veren aile 
sayısı nedir? 

Cevap 3. — 1963 yılı tarım sayamı neticele
rine göre ortakçılılk ve yarıcılıkla çiftçilik ya
pan hane halkı •: 52.1176 

Kira ile arazi tutan hane halkı sayısı : 
293 518 

Ortakçılık, yarıcılık kira ve diğer şekillerde 
başlkalarına arazi veren hane halkı sayısı : 
566 896 

Toprağını kiraya veren şeklinde bir tasnif 
'mevcut değildir. 

ıSoru 4. — Türkiye'de kiracılık, ortakçılık 
ve yarıcılık yoluyle işletilen topralk miktarları 
nedir? 

Cevap 4. — Kiraeılıık yolu ile işletilen : 
713 058 hektar, 

Ortakçılık ve yarıcılık yolu ile işletilen : 
1 532 312 hektardır. 

.Soru 5. — Nüfusun '% kaçı köylerde otur
maktadır? 

Cevap 5. — 1965 nüfus sayımına göre nü
fusun % 64.4'ü, 1970 nüfus sayımına göre de 
nüfusun % 61.3'ü köy ve bucaklarda yaşamak
tadır. 

(11 ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları 
dışında kalan nüfusu köy nüfusu olarak kabul 
edilmiştir.) 

Soru 6. — Halen Türkiye'de köy sahibi in
san var mıdır, varsa ne miktar insan, ne mik
tar köye saflıiptir ve bu köylerin arazi büyük
lüğü nedir? 

Cevap 6. — 237 köy şahıslara 
252 köy ailelere 
203 köy de sülâlelere aittir. 

Böylece 692 köy tamamen, 51 köy de kıs
men şahıs, aile ve sülâlelere ait bulunmaktadır. 
Bu köylerin arazi büyüklükleri haikkmda kesin 
bir ıbllgi elde mevcut değildir. 

ıSoru 7. — Türlkiye'de hayvancılık yapımı
na müsait ne miktar mera ve otlak sahası mev
cuttur? Bunların ne miktarı özel mülkiyete, ne 
miktarı köy ve hazineye aittir ? 

Cevap 7. — 1970 tarım sayınımda çayır ve 
meralar için kamu ve özel ayırımını temin ede
cek soru sorulmamıştır. Özel işletmelere ait 

mera ve çayırlar için, sayım neticeleri henüz 
elde edilmediğinden Tarım Bakanlığından alı
nan bilgiler sunulmaktadır : 

Toplam olarak 16 462 146 hektar çayır ve 
mera arazisi mevcuttur. 

Bunun 9 725, 500 Hektarı Hazineye 
6 736 646 Hektarı özel mülkiyete 

aittiı;. 

Toprak komisyonlarının 1947 - 1971 arası tah
sis öttükleri mera arazisi aşağıdaki tabloda gös
terilmiştir. 

Toprak komisyonlarının 1947 - 1971 yılları 
uygulamaları. 

Tahsis edilen 
Çalışılagelen köy ortalamalı mera 

Yılı Adedi arazisi .(Dekar) 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196.1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

29 
110 
148 
333 
333 
487 
508 
475 
354 
339 
310 
586 
360 
327 
251 
207 
302 
193 
170 
173 
268 
174 
146 
117 
— 

— 
— 
.— 

422 196 
1 074 311 
1 265 401 
1 193 228 
1 004 451 
1 090 874 
1 382 130 
1 461 006 
1 657 497 
1 442 570 
1 744 486 
1 844 940 
1 847 952 
3 227 417 
1 712 871 
1 453 849 
1 346 362 

550 161 
292 071 
248 881 
884 876 

3 646 912 

Toplam 6 700 30 794 032 

Soru 8. — Türkiye'de yapılacak Topralk Re-
j formuna dahil edilecek ne miktar (toprak re

zervi mevcuttur? Bu miktarın ne kadarı özel 
j mülkiyete ne kadarı hazineye aittir ? 
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Cevap 8. — .Reform kapsamına alınacak 
32 370 675 defkar toprak rezervi mevcuttur. Bu
nun 13 783 235 dekarı Hazinenin mülkiyetinde, 
8 587 440 dekarı tavanın üstünde olup, kamu-
laştırılacak özel mülkiyette bulunmaktadır. 10 
milyon dekarı ise önümüzdeki 10 yıl içinde 
(Mera fazlaları, bataklık kurutma ve ıslah, or
man artıkları, azınlıkların terkettükleri araziler) 
kazanılacak toprak olmaktadır. 

Soru 9. -— Yapılacak Toprak Reforma ger
çekleştirildiği takdirde ne miktar topraksız aile 
toprağa kavuşabilecektir ? 

Cevap 9. — Reform gerçekleştirildiğinde 
topraksız ve az topraiklı 'karışımı olarak 534 154 
ailenin topraklandırılabileoeği tahmin edilmek
tedir. 

Soru 10. — Cumhuriyetin ilânından günü
müze kadar yıllar itibariyle toprak dağıtımı 
dolayusıyle kaç adet topraksız aile toprak sa
hibi olmuştur? 

Cevap 10. — Toprak dağıtım komisyonla
rının uygulamalarına ait bilgiler 1947 - 1971 
yılları için mevcuttur. Aşağıda yıllar itibariy
le toprak dağıtımına ait bilgiler tabloda ve
rilmiştir. 

Toprak komisyonlarının 1947 - 1971 yılı uy
gulamalarını gösterir çizelge. 

Yılı 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Çalışılan 
köy adedi 

29 
110 
148 
333 
333 

- 487 
508 
475 
354 
339 
410 
586 
360 
327 
251 
207 
302 
193 

Topraklan
dırılan yerli 
aile sayısı 

1 427 
4 313 
8 359 
18 589 
19 934 
39 198 
30 243 
43 490 
36 015 
35 490 
29 761 
35 424 
27 756 
30 491 

396 
307 
408 
530 

Dağıtılan 
arazi mik
tar ı (Dönüm) 

49 086 
238 656 
389 212 
820 194 

1 031 685 
1 661 222 
2 097 854 
2 423 802 
1 809 093 
1 445 526 
1 528 890 
1 483 265 
1 259 056 
1 252 028 

59 840 
18 259 
10 372 
5 372 
-

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Çalışılan 
köy 

Toplam 

adedi 

170 
173 
268 
174 
146 
117 
544 

7 244 

Topraklan
dırılan yerli 
aile sayısı 

1 153 
1 371 

28 075 
22 080 
18 398 
13 508 

927 

446 803 

Dağıtılan 
arazi mik
tarı i (Dönüm) 

101 879 
162 099 

1 537 484 
1 071 210 
932 620 
624 156 
40.865 

22 0513 925 
29. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nm, 

yabancı ülkelerde Türk savaş esirlerinin bulu
nup bulunmadığına dair soru önergesi ve Basba-
kan ve kendi adına Millî Savunma Bakanı Meh
met îzmen'in yazılı cevabı (7/1201) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Millî 

Savunma Bakanı tarafındasn yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

1. Bâzı çevrelere göre halen yabancı ül
kelerde iki yüze yakın Türk savaş eşiti bunkuı-
duğu iddia edilmektedir. 

A) Bu iddialar doğru unudur? 
B) Doğru ise, hâlen dünyanın hangi ül

kesinde, hangi sebepten ne miktar Türk savaş 
esiri bulunmaktadır. Bu savaş esirlerinin isim
leri nedir? 

C) Bu savaş esirlerinin yurda iadesi için 
bugüne kadar diplomatik çalışmalar yapılmış 
mıdır? Yapılmışsa, bu çabalardan neden sonuç 
alınamamıştır? 

D) Türk savaş esirlerinin yurda iadesi için 
hâlen yürütülen diplomatik faaliyetler mevcut 
mudur? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 9 . 10 . 1972 

Ankara 
Kanun : 859/1-72 
Konu. : Yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 630ıl/47354-7/1201 

sayılı yaizı. 
İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nm, yabancı 

ülkelerde Türk savaş esiri bulunup bulunmadı-
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ğma mütedair yazılı soru önergesi aşağıdaki 
şekilde cevaplandırılmıştır. 

Mevcut kayıtlara göre herhangi bir ülkede 
Türk savaş esiri mevcut değildir. 

Arz ederim. 
Mehmet Izmen 

Millî Savunma Bakanı 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 14 . 10 . 1972 

Ankara 
Kanun : 859/1-72 
Konu : Yazılı soru önergesi hık. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (a) M. M. Bşk.'lığının 19 . 9 .1972 

gün ve 6301/47354-7/1201 sayılı yazısı. 
(b) 9 Ekim 1972 gün ve 859/1-72 sayılı ya

zımıza ek. ı 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, yabancı 

ülkelerde Türk savaş esiri bulunup bulunmadı
ğına mütedair yazılı soru önergesi aynı zaman
da Başbakanlığa da yöneltilmiş bulunduğun
dan ilgi (b) yazımızla Başbakan adına da ce^ 
vap verilmiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakanı 
30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

1969 yılından bugüne kadar İçel İlinde yapılan 
yatırımlara dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kanı Rıfkı Danışman'm yazılı cevabı (7/1202) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ulaş

tırma Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Sajrgılarımla. 
îçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1969 yılından günümüze kadar, îçel ili dâ
hilinde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım 
yapmıştır? 

Aynı ilde bu yıl ve bundan sonraki' yıllar 
programa alman yatırımlar nelerdir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 27 . 10 . 1972 
Plân - Bütçe Dairesi 

Başkanlığı 
11 - 583 -13947 

Konu : îçel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı'nın yazılı soru önergesi. 

Millet Mecisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 6306/47466 - 7/1202 sayılı 
yazınız.. 

Bakanlığımıza bağlı kuruluşlardan TCDD ve 
PTT İşletmesi Genel müdürlükleri tarafından 
1969 yılından bugüne kadar İçel İli dahilinde ya
pılan ve 3 neü Beş Yıllık Plân döneminde yapıl
ması öngörülen yatırımlar ekli listelerde belirtil
miştir. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm ya
zılı soru önergesine cevaben arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 

îçel ili dahilinde PTT îşletmesinee 1969 yılından 
30 . 9 . 1972 yılı sonuna kadar yapılan 

yatırımlar 

1. Manuel santrallar : 

Anamur 
Aslanköy 
Aydıncık 
Bozyazı 
Çamaîan 
Çamlıkaya 
Çeşmeli 
Erdemli 
Gözne 
Mezitli 
Mut 
Ovacık 
Silifke 
Tömük 
Taşucu 
Yenice 

Toplam 

1968 

200 
— 
10 
30 

4 
30 
40 

100 
30 
— 

100 
10 

230 
30 
12 
20 

14/846 

1972 

390 
10 
20 
60 
10 
80 

100 
160 
80 
60 

200 
12 

480 
50 
40 
50 

16/1802 

Fark 

190 
10 
10 
30 

6 
50 
60 
60 
50 
60 

100 
2 

250 
20 
28 
30 

956 

Not: Mersin'deki 3 000 hatlık otomatik san
tralın 5 000 hatlık krosbar santralı ile değiştiril
mesi programa alınmış olup montaja 1973 yılın
da başlanacaktır. İşin takribi bedeli 12 500 000 
Tl. dır. 

OAA 
— U R "— 
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2. Şehiriçi kurşunlu kablo şebekesi : 
Prensipasl 

Merkez adı çift (19,68) 

Mersin 5 
Anamur 
Gülnar 

100 
60Q 
300 

Tarsus 2 400 
Silifke 
Mut 

'3. Havai hatlar 
Yeri 

Ovacık - Taşucu 

Taşucu - Silifke 

Gülnar - jDayıeak 
Taşucu - Boğsa'k Tks. 

600 
— 

Prensipal 
çift (1972) 

5 250 
600 
300 

2 400 
600 
20O 

: 11 

Fark 
çift 

150 
— 
— 
— 
— 

200 

29 . 11 . 1972 

Merkez adı 

Çeşmeli 
Gözne 
Erdemli 

Toplam m 

Nevi 

Bir demir telin bakır devreye 
tahvili 
Bir demir telin bakır devreye 
tahvili 
Bir demir devreli hat inşası 
Bir demir telin demir devreye 

O • 1 

Prensipal Prensipal Fark 
ift (1968) çift 1972) çift 

100 
100 
200 

ıoo 
100 
200 

tahvili 

Güzergâh uzunluğu 

25,50 Em. Mevcut 

10,00 Km. » 
29,80 Km. Yeni 

7,00 Km. Mtevcut 

750 

Toplam maliyet : 530 000TL. 
Toplam 72,300 Km. 
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4. Kuranportör kanalları 
Karaman - Silifke 2 ;» » ı», 
Alanya - Anamur 3 Kanal TN Philips 
Mersin - Tarsus 2 » » ARLA 
Mersin - Erdemli 2 » » » 

Toplam 9 

Toplam maliyet : 350 000 TL. 
5. Mersin ilinde açılan (işyerleri 
(1969-1972 30 Eylül sonu) 

İşyeri adı 

Bahçelievler 
iSankavak 
Demirözü 
Bağsak 
Huzurlkent 
Büyükelçi 
Alanboğaz 
Kızkalesi MobiO 
Kuskan 
Türkpetrol 
Yenimahalle 
Kazanlı 
Pullu 
(Kumkuyu 
Susanoğlu 
KocahasanJlı 
Haydar 

Cinsi 

L. Şube 
Acente 
Acente 
Acente 
Sulbe 
Acente 
Acente 
Acente 
Acente 
Acente 
»Şulba 
Şuibe 
Acente 
Acente 
Acente 
Acente 
Acente 

Merkezi 

Mersin 
Mut 
Grülnar 
Silifke 
Tarsus 
ISlilifke 
Gülnar 
Erdemli 
Gülnar 
fFarsus 
iTarsus 
Mersin 
Anamur 
Erdemli 
ISiliffce 
Erdemli 
Mut 

-: 

Mülkî 
'taksi-
(matı 

L. Mahal 
Bucak 
Köy) 
Mahal 
Köy 
Köy 
Malhal 
Mahal 
Mahal 
Mahal 
L. Mahal 
Bucak 
Mahal 
Mahal 
Mahal 
Mahal 
Köy 

İçel ili dâhilinde TCDD îşletmesince 1969 - 1972 
yıllarında yapılan yatırımlar 

Lira 

1. Mersin limanında sosyal hiz
met binası (İşçilere soyunma 
ve yıkanma yeri ile yemekhane 
binası) 

2. Mersin liman elektrik tesisatı
nın ring haline getirilmiesi 

3. Mersin liman işyerlerine muh
telif demirbaşlar 

4. Mersin limanında muhtelif sa
bit tesisat işleri 

5. Mersin garda işçi soyunma ve 
yıkanma yeri 

6. Mersin lokomotif deposu ilâve 
ve tadilleri ile demirbaşları 

7. Mersin - Yenice hattı ikmal ba
lastı 

• 3 neü Beş Yıllık Plân döneminde yapılması 
programlanan yatırımlar 

Yenice - Mersin arası 43 Kim. lik 
yol yenilenmesi 42 674 000 
Mersin liman atölyesi inşaası 3 000 000 

1 619 920 

273 930 

291 207 

84 748 

102 363 

178 309 

120 000 

2 670 477 

Toplam 45 675 000 

*>9<t 

- 346 -



Millet Meclisi 
Gündemi 

11 NCİ BİRLEŞİM 

29 . 11 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

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

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

maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

7. — 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) 

8. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan zir'aat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

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

10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmıek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

11. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

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

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

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek | 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

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

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

14. — 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 tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

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

16. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 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 tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

17. —Mala tya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

18. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasmm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

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

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

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

22. — 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) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
•Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tanihî eser kaçakçılığını ön.'e-
mek, turizm kredileriniln doğıilmasmdc-.ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek m aksa t/< y-
Le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir pe-
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Millî Eğitim siistemdmizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaıriîy 
ca bir genel görüşme açılmasına daıi»* önergesi 
(8/17) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa; -.m 
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88 ııci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına daiir önergesi (8/18) 

26. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
<edileb!ilmesdni sağlamak amacıyle Anayasam u 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

27. — îçel MülletveMli Celâl Kargılı'nın, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 ncd maddesi uya
rınca bir genel görüşme aç ılımasına dair öner
gesi (8/21) 

28. — Iç.el Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 ncı maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

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

30. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayi.^a-
nm 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüVme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

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

32. — îçel Milletvekili! Celâl Kargılı'nın, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı taraflı
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

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

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

35. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıylıe Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair ön erkesi 
(10/40) 

36. — Sakarya Milletvekili! Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt, dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci madcıcsi! 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

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

38. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 ncı maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

39. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'j.ck 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına öcir 
önergesi (10/45) 

40. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeıvltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması iyin 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mıd-
elesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılnı;-sı
na dair önergesi (10/46) 



41. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu iktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin malili çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içtin alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

43. — içel Milletvekili Celâl Kargıih'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mu lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (1.0/49) 

44. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hışla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne.'er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dailr önergesi. (10/50) 

45. — îçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı.er-
gesd (10/51) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca Lir 
MJecMs Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

47. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı er
ge». (10/53) 

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

49. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek ü'ure 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

50. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/56) 

51. — içel Milletvekilli Celâl Kargull'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

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

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

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

55. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından incirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

56. — Bursa' Milletvekilli Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

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

|58. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal 
ile içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğim 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca, bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

59. —- Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilko grenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

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

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

ı62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

63. — İçel MTıületvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından l§el iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyaranca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

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

65. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

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

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

68. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hikni tşgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim Özrük' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğimi tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

70. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
meler olduğu konusunda bilgi edinmıek maksa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne ginmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

72. — Konya Milletvekilli üzer ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etımek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

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

74. — Adıyaman Milletvekilli 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) 

75. — 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) 

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

77. — îç.el Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

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

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

80. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

81. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanm 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

92. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

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

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

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

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

97. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

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

99. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarmca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

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

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

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

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

104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

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

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

107. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm-, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

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

109. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
halkımiizım iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

110. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

111. — Manisa Milletvekili Muamnıer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerimi yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirler] tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

112. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

113. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

114. — içel Mf letvielMM Çetfim. Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal-



masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

115. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nnn, haşhaş ekiminin yasaklanması 
nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

116. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

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

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

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

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

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

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

7. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Balkanından sözlü sorusu (6/46) 

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

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

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

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

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

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel' 
in Gülnar üçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. — 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) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

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

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

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

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

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
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-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
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 ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitini çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105j 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, -Türkiye petrol politikası tespiti 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 öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge^ 
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa-
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başıbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

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

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

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

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla-
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rina dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüeeoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (G/115) 

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

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

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

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

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

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

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

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya

pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

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

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'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) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

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

57. — Tokat Milletvekili Kesit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

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

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko-

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

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 
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runmasma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

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

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

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

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

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn, 
/«nkara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vurgunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

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

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

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

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

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

74. — İstanbul Milletvekili ibrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan söalü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nım, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

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

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

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarım ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

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

82. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
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ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

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

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılnıdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

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

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'dn. 
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. 
(6/17$) 

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

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

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

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181)-

93. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

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

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
in, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara, dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

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

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

100. — istanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
mından sözlü sorusu (6/194) 
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104. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nım, imam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın. 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

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

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

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

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Oakmak'ın, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

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

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

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şalısın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi işler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilımi îşgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mıilllî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 
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125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memıuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli tlyas Kılıç 'in Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul MiHetvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözilü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekilli M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yal - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — İstanbul Milletvekili İlhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalmzkavnk ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyıı ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. 6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okn'l ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Sengillerdin, O. D. T. Ü. eski Kektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasayle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerino ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş. riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236). 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, inhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485. sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (IS. 'Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 , 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

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

5. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14. 4.1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit 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. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği • sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(İS. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 



X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 .1972) ' 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Tiearet, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

V -. 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER . 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 
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ı x 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
I çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili-
I ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
I yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın-
I da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon-
I larmdan seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 

Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihî : 4 . 2 .1972) 

I X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka-
I nün tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
I Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye-
I 1er, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş-
I lan' ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru-
I mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
I Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
I Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi-
I 1erek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra

poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

I X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla-

I rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko-
I misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da

ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta-. 
I sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Uye-
I si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos

yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nei maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik işletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (8. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir-

I dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 



Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, istanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, içişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
.2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 3 0 . 6 . 1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Miiletveıkili Mehmet Seydübeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, içişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve içişleri, Adalet, Millî Savununa, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan (komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (.1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtana ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

(Millet Meclisi 11 nci Birleşim) 



Donem : 3 TTE£ 
Ttoptau.3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 0 0 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /742; C. Senatosu : 2 /31) 

<Not : C. Senatosu S. Sayısı : 144) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 10 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 877, 2/31 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17 . 10 . 1972 gün ve 202 sayılı yazınız: 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 24 . 10 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 96 

Kabul : 95 
Ret : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 25 . 10 . 1972 

Esas No. : 2/742, C. S. 2/31 
No. : 251 

. MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 10 . 1972 tarihli .96 ncı Birleşiminde aynen kabul 
•edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 





Sü ;îMILLET MECUSÎ s Say,H! 756 ya I nci ek 
Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /742; C. Senatosu : 2 /31) 

(Not : 0. Senatosu S. (Sayısı 144) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet 3Ieclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 27 . 11 . 1972 

Esas No. : 2/742 C. S. 2/31 
Karar No. : 260 

Millet Meclisi Başkanlığına 

17 . 10 . .1972 tarihinde Komisyonumuzda kabul edilerek Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
na gönderilen, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda aynen kabul edildiğinden, 25 . 10 . 1972 
tarihinde Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine sunulan ve 3 ncü dönem 3 neü toplantı yı
lında görüşülemeyecek tekabbül edilmek üzere Komisyonumuza iade edilen «Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun» ve Bütçe Karma Komisyonunun önceki raporu kabul edilerek ilişikte gönderilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 







Dönem : 3 "TETT 
Toptanım : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : # 0 / 

Millet Meclisi İdare Amirleri M. Salih Yıldız ve M. Yavuz Kurt'un;: 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2 / 7 3 3 ; C. Senatosu : 2 32) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 145) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 10 . 1972' 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 880, 2/32 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 17 . 10 . 1972 gün ve 198 sayılı yazınız. 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka

nun teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 24 . 10 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 96 

Kabul : 94 
Ret : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 25 . 10 . 1972 

Esas No. : 2/733, C. S. 2/32 
No. : 242 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 10 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde aynen kabul; 
edilen «1$72 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkamı 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 



55.:! MILLET MECUSİ s-Say,SI: 757 ye İnci ek 
Millet Meclisi İdare Amirleri M. Salih Yıldız ve M. Yavuz Kurt'un; 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2 /733; C. Senatosu : 2 /32) 

(Not : 0. Senatosu S. «ayısı ; 145) 

T, B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu Raropu 

T. B. M. M. Bütçe Karma 
Komisyonu 27 . 11 .1972 

Esas No. ; 2/734 C. S. 2/32 
No. : 259 

Millet Meclisi Başkanlığına 

17 . 10 . 1972 tarihinde Komisyonumuzda kabul edilerek Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
ıg'önderilıen, Cumhuriyet ıSeınatosu Genel Kurulumda aynen ikaıbul edildiğinden, 2'5 . 10 . 1<972 tari
hinde Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine sunulan ve 3 ncü Döneni) 3 ncü toplantı yılında 
görüşülenıeyerek tekaıbbül edilmek üzene Komisyonumuza iade edilen «ıMillet Meclisi İdare Amir
leri M. Salih Yıldız ve M. Yavuz Kurt'un, 1972 yılı Bütçe Kanununa (bağlı (A/ l ) i şare t i cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun» ve 'Bütçe Karma Komisyonunum önceki raporu kabul edi
lerek ilişikte .gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 "TCO 
Toplana 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : f 3 0 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/710; 
C. Senatosu : 1/115) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 146) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 10 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 879, 1/115 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 17 . 10 . 1072 gün ve 200 sayılı yazınız. 
Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda 

kanun tasansınm, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 24 . 10 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 97 

Kabul' : 96 
Ret : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 25 . 10 . 1972 

Esas No. : 1/710, C. S. 1/115 
No. : -248 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 10 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ege Üniversitesi 1972 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkmda 

kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu illişikte gönderilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bİlgehan 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 7 5 8 © I H C I 6 f t 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/710; 
C. Senatosu : 1/115) 

(Not : C. Senatosu 'S. Sayısı : 146) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/710 - C, 8. 1/115 
No. : 257 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

27 . 11 . 1972 

MitLIiBT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17 . 10 . 1972 tarihinde Komisyonumuzda kabul edilecek Ounüıuriyet iSenatosu Genel Kurulu
na gönderilen, Cumhuriyet Senatosu ıClenel Kurulunda 'aynen kaıbul edildiğinden, 25 . 10 . 1972 ta
rihinde Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine sunulan ve 3 ıncü döneni 3 ıncü toplantı yılın
da görüşül'enıeyorek tekabülü edilmek üzere; Komisyonumuza iade edilen «Ege Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe 
Karma Komisyonunum önceki raporu kaıbul edilerek ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkam 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni NetUmoğlu 





Dönem : 3 TTPA 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : # O l i 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin; 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /738 ; C. Senatosu : 2 /30) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı 143) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 10 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 878, 2/30 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 17 . 10 . 1972 gün ve 201 sayılı yazınız: 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 24 . 10 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

G-ereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 97 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

95 
1 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 25 . 10 . 1972 

Esas No. : 2/738, C. S. 2/30 
No. : 249 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 10 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkmda 
kanun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 





Ü : l MİLLET MECLİSİ S. Say». : 7Q0 a | HCİ e k 
Millet Meclisi İdare Amirlerinin; 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /738; C. Senatosu : 2 /30) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 143) 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 27 • .11 . 1972 
Esas No. : 2/738, C. S. 2/38 

No. : 258 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17 . 10 . 1972 tarihinde Komisyonumuzda kabul edilerek Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
gönderilen, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda aynen kabul edildiğinden, 25 . 10 . 1972 tari
hinde Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine sunulan ve 3 ncü Dönem 3 ncü Tolantı yılında gö-
rüşülemıeyerek tekabbül edilmek üzere Komisyonumuza iade edilen, «Millet Meclisi İdare Âmirleri
nin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaret]] cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun» ve 
Bütçe Karma Komisyonunun önceki raporu kabul edilerek ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili ' 

Kevni Nedimoğlu — 

>>©<< 





SSuİf M İ L L E T M E C L İ S ! S. Sayıs. : / 6 1 

Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıldönümünün kutlanması hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları 

raporları (1 /658) 

T. C. 
Ba§bakanhh 15 . V . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1150/4177 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Balkanlar Kurulunca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 15 . 4 . 1972 tari
hinde kararlaştırılan «Cumlhuriyetin ilânının Ellinci yıldönümünün kutlanması hakkında kanun 
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

G-ereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Büyük Türk Milletinin, mümtaz ve eşsiz evlâdı Yüce Atatürk'ün önderliğinde başardığı hürri
yet ve istiklâl mücadelesini ebedileştiren Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 50 nci yıldönü
münü milletçe kutlamaya hazırlanmaktayız. 

Millî hasletlerimiz, tarihimiz ve gerçekleştirdiğimiz (örneklerle, Türk Devletinin dünya millet
leri arasındaki yerini ve önemini gereğince yüceltecek olan bu kutlama, millî şuur ve ülküler 
etrafında bölünmez bir bütün halinde toplanmış olan milletimizin yücelme gücünü ve azmini bir 
kere daha kanıtlayacaktır. 

Kutlama programının millet ve 'Devlet olarak elele ve tam bir ahenk içinde düzenlenip yürü-
ıtülmosi ve millî bir saf halinde gerçekleştirilmesi, Bakanlar Kurulunun sorumluluğuna ahnmış, ge
rekli malî, idarî ve düzenleyici tedbirler tasarıda öngörülmüştür. 

Tasarıda, kutlama programının ilke ve esasları belli edilmiş, Balkanlar Kurulunun bir i«50 nci 
Yıl Kutlama Yüksek Kurulu» kurmak suretiyle hizmetleri düzenlemesi, uzmanlar komitelerinin 
danışımmdan yararlanılması ve lüzumlu ödenek, araç ve gereçlerin Komisyon Gnırine verilmesi 
için gerekli hükümler tedvin olunmuştur. 

Yine (tasarıda sevkedislen hükümlerle, hizmetlerin, Komisyonun kuracağı Alt Kurul ve komi
teler eliyle, merkez ve il teşkilâtımız arasında tam bir koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi 
ve yürütülmesinin sağlanması amacı güdülmüştür. 

Maddelerin açıklanması 

Madde 1..— Kanunun kapsamı belirtilmiştir. 
Madde 2..— Kutlama programının ilke ve esasları düzenlenmiş, kavram kargaşasından kurtu

lup, berrak ve gerçek anlamını bulmuş bir şekilde-, Cumhuriyetimizin 50 nci yılının idrak edilme
sini sağlayıcı esaslar öngörülmüştür. 
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Madde 3. <— 50 nci Yıl Kutlama Yüksek Kurulu ve Danışma Komitesinin teşkili düzenlenmiş
tir. 

Madde 4. — 50 nci yıl Kutlama Yüksek Kurulunun kuracağı aitkuruluşJar ve uygulama ko
miteleri ve jürileri (ile bu komite ve jürilerin' çalışma konuları düzenlenmiştir. 

Madde 5 ve 6. — Kamu kuruluşlarının, 50 nci Yıl Kutlama Yüksek Kurulunun alacağı karar
lara uymak yükümlülüğü tesis olunmaktadır. 

Madde 7. — Kutlama programının ve şenliklerin süresi belirtilmektedir. 
Madde 8. — iSeçim yasaklarına ilişkin hüküm sevkedilmdştir. 
Madde 9. — Kutlama giderleri liçin Itesis olunacak fona, yapılacak harcamalara ilişkin hüküm 

vaz 'edilmiştir. 
Madde 10. •— Hatıra paralarının basımı ve tedavüle çıkarılması konusunda hüküm vazedil

miştir. 
Madde 11. — Kutlama 'esasları ve yetki düzeni içinde hazırlanması gerekli Yönetmelik konu

ları öngörülmüştür. 
Madde 12, 13. — Yürürlük ve yürütme hükümlerine yer verilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 6.7.1972 

Esas No. : 1/658 
Karar No. : 14 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan Cumhuriyetin İlânının 50 nci yıl 
dönümünün kutlanması hakkında ıkanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan olumlu müzakerelerden sonra tasarı metninin tetkikine ge
çilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinden itibaren madde matlapları kaldırılmıştır. Ve 1 nci ımadde aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinin ükinci paragrafı; Atatürk'ün, demokrasinin temel şartı olan ege
menlik fikrini daha belirgin hale getirmek amacıyle (değiştirilmiştir. 

Tasarının T nci maddesi, 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri kaldırılmış ve onun yerine yeni 4 ıncü ımadde konulmuştur. 

Yeni maddenin tedvininde; kutlama işinin Millî Eğitim Bakanlığının genel sorumluluğu ve koor
dinatörlüğü altında yürütülmesi uygun görüldüğünden, a, b, e başlıkları altında yer^alan husus
lar maddeden çıkarılmıştır. 

Atatürk'ün toplum hayatında eğitime ve bilime verdiği değerin bir nişanesi olmak üzere, bu 
maksatla ayrılacak ödemelerden bin adet ilkokul yapılıp öğretime açılması ve yeni bir üniversite 
için şimdiden gerekli hazırlıkların yapılması uygun görülerek bu husus prensibolarak maddeye 
dere edilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi 6 tacı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 9 ncu maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiş, yalnız, tasarıdaki 50'şer mil

yon liralık ödenek 60'ar milyon liraya çıkarılmış ve okul yapımına ayrılacak miktar yüz milyon 
lira olarak belirtilmiştir. 

Ayrıca kutlama için yapılacak bağışlarda aynî ve nakdî yardımlar (olarak da açıklığa kavuş
turulmuştur. 

Tasarının 10 ncu maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 761) 
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Tasarının 11 nei maddesinin başındaki (Alt kuruluşların çalışma esasları) ibaresi yeni 4 ncü 

maddenin tedvin şekli sebebiyle maddeden çıkarıl-.ııası uygun görüşülmüş ve 9 ncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 12 nei ımaddesi 10, 13 ncü maddesi de 11 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Antalya 
I. Aıtaöv 

İmzada buluoaımadı 
Diyarbakır > 
tB. Egiılli 

imzada bulunamadı 
Kocaeli 
•S. Yahşi 

fâözcü 
Uşak 

F. üğrasızoğlu 

Balıkesir 
M. Yılmaz 

Eskişehir 
0 . Oğuz 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

Kâtip 
Çankırı 

N. Ç. Yazıcıoğlu 
İmzada boılunamadı 

Bursa 
1. ÖMem 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Yozgat 
M. Arslantürk C. Sungur 

Adıyaman 
Z. Adıyaman 

Çorum 
K. Demirer 

İzmir 
M. Akan 

İmzada bulunamadı 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/658 
Karar No. : 45 

içişleri Komisyonu raporu 

3 . 5., 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhuriyetin ilânının 50 nei Yıldönümünün Kutlanması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de tâfsilen belirtilmiş olduğu 
üzere, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 50 nei Yıldönümünü, Millet ve Devlet olarak elele ve tam 
bir ahenk içinde kutlamak gayesiyle gerekli programın hazırlanması ve kutlama törenini organize 
edecek komitenin teşkili maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle 
Komisyonumuzca da uygun mütalaa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

içişleri Komisyonu 
Başkanvekili 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

Çanakkale 
M. Hulki önür 

Giresun 
H. tpek 

Sözcü 
Gümüşhane 

M. Karaman 
Çorum 

K. Demirer 
Kars 

/. Hakkı Alaca 
Sivas 

M. Kemal Palaoğlu 

Kâtip 
Denizli 
A. Uslu 
Denizli 

8. Arslan 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 
Urfa 

N. Aksoy 

Adıyaman 
A. Turanlı 
Diyarbakır 
H. Değer 
Kütahya 

A. Fuat Azmioğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 761) 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bü4çc Plan Komisyonu 21 . 10 . 1972 

Esas No. : 1/658 
Karar No. : 186 

MİLLET MECLÎHİ BAŞKANLIĞINA 

Komlkyünmniuza havale buyurudan (Cmııilmmyt:nffi^ıunıni50 med Yıldönümünün kutlanması bak-
kında (kanım tasarım) Milli Eğitlim ve Maliye Bakaıföğı lieiınsilcdleıüııin de iiştiralk ettiiği toplantı
da inoefJen'dü ve ;görüşüklü. 

Şanlı tarihinin her sayfası mucizelerle dolu Türk toplumu, 1 nei Cihan Savaşının sonunda 
îmzaillanaaı Mondros 'Mütarekesi 'ile çok ağrır şartlan kaibuüenimck mecburiyetinde [kalmıştı. Asır
larca hür yaşamış ve dünyada hükümranlığını sürdürmüş olan bir milletin, Mondros Mütianekesl-
rfiıı ağır madîdeleiıüiuc 'boyun foğnresjf çok acı bir t a l h ^ i l k t i r . ıliıt tal&rsizliiği yemmjek, bağmısız-
ftığına ve Şanlı Tarihline gölge düşürmenııek için, Türk Toplumuinun, &%'esi Vatan ve MüTJet 'aşfcıy-
lc dolu bir lidere ihtiyacı vardı. İşte-Atatürk böyle b(lr zamaında Türk Milletiııiln ümit ışığı olarak: 
doğuyor ve liklea'i oluyordu.; 

Türk •mîlleti, Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919 .da başlattığı kurtuluş müciadieksîni, 29 
Ekim 1923'te ilân edilen Cunıhurüyetıe vto 1973 Ekimim de idrak ©deceğimliz Cmııhuriyetin 50 nci yı
lında, aynı heyecan ve aynı rııhla getfomâştir. 

Ilgınında binlerce şehit vererek kazandı ğınnız vatan {topraklarımız ve Cumhııriyetıimiz, ner-
dern, gelirse, ge&ih, yabancı ideolojik: tes&röere göğüs gererek yaşayacak ve yaşatılacaktır. Vatan 
vıe Cuınllıuriyetmılziuı, yarmın belkçilleri! olarak yetiden genç, neîtfl, Cuınhuriyeltânıizkı her geçken yıldö
nümünde aynı heya^anı duyacak ve 'aynı sevihel palyüıaşacakitır. Hak ve hüııriyetlerî içjkı yaşa
mış ve bağımsızlığına gölge Idüşüraııenıliş olan Türk MlilictiİFiibı, Cimihurİyetiaı 50 ıtci 'yılında bütün 
dünyaya bir defa daha sesini duyurması em samimî arzumuzdur. Mffiletço idrak edeceğimiz Üum-
huriyetimiz'îın kumlusunun 50 nei Yıldönümünün, Türk Milletline yaraşır bir tarzda kujtCamııasıııı 
düzicintemek üzere hazurlanan tadarı Ko'misyonuınuzca da y eriklide görülerek maddeleıuıı müzake-
ııesıiıifâ geçirtmiştir: 

Mi l î Eğitüm. 'Komilsy onunun değişfirişi esas alman görüşmelerde 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 ve 11 meamad-
deTieri aynen kalbul edilmiştir. 

'Tasaırnıın 2 nci miaddesi, Millî Eğitimi, Komisyonunun metni aynen kabul edilmekle beraber 
2 nci paragrafın 8 nci satırında yer alan «toplamış» kelimesi, anlam bakımından açıklık kazanması 
için «toplanış» şeklinde değiştirilerek, 

4'ncü maddenin «b» fıkrasnıda yer alan «1 000» tane ilkokul yapımı prensip olarak benimsenmiş 
ise de, yine bu tasarıyle bütçeden verilmesi kabul edilen 120 milyon lira ile yapılması, maddî imkân 
bakımından yerine getirilmesinin güçlükleri gözönünc alınarak 200 adet şeklinde değiştirilerek, 

«c» fıkrası; Anadoluda bir üniversitenin kurulması görüşü Komisyonumuzda hâkim olduğun
dan, verilen bir önerge ile bu ilin «vSiyas» olması ittifakla kabul edilmiş, bu suretle «c» fıkrası ye
niden düzenlenmiştir. 

7 nci maddenin «c» fıkrası ile ilgili «tahsiste» kelimesi redaksiyon bakımından «tahsisler» ola
rak, aynı maddenin son satırında yer alan «en az 100 milyon lira okul yapımına ayrılır.» cümlesi, 
gerek 4 ncü maddede yapılacak okul sayısının değiştirilmesine ve gerekse diğer kutlama hizmetle
rinin ifasında maddî yönden bağlayıcı bir anlam tanıdığından çıkarılmak suretiyk kabul edilmiş
in1. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 761) 



Cumhuriyetin ellinci yıldönümünün kutlama hizmetlerinin yoğunluğu ve lâyıkıyle kutlanabilme
si için, zamanın da oldukça yaklaşması nedeniyle tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkan 
Baüıkesir 

C. Bügchan 

Adana 
8. Kıhç 

Bolu 
/ / . /. Cop 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
II. Okçu 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 

Afyon Karahisar 
II. Ilamamcıoğlu 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Kayseri 
M. Yüceler 

Rize 
S. Z. Köscoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
8. Aygün 

Erzurum 
It.-Ciniüi 

Malatya 
M. Kaftan 

Sakarya 
N. Bayar 

Trabzon 
E. Dikmen 

Kâtip 
Malatya 

.4. Karaaslan 

A}*dm 
N. Menfeze 

Giresun 
31. E. Turgutalp 

Man'issa 
M. Erten 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Zonguldak 
K. Neclimoğhı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cumhuriyetin İlânının Ellinci Yıldönümünün 
Kutlanması hakkında kanun tasarısı 

Kapsam : 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyetinin El
linci Yıldönümü, bu kanun esasları içinde kut
lanır. 

Kutlama programı : 

MADDE 2. — «Cumhuriyetin Ellinci Yıldö
nümünü Kutlama Programı» Bakanlar Kuru
lunca teşkil edilecek «50 nci Yıl Kutlama Yük
sek Kurulu» tarafından düzenlenir. 

Program, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu 
ile birlikte, İnsan hak ve hürriyetlerine dayalı 
millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk dev
letinin doğuş ve gelişmesini; Atatürk Devrim
lerinin millî hayatımızdaki önemli rolünü; mo
dern Türk Devletinin dünya milletleri arasın
daki yerini, insan hak ve hürriyetlerini geliştir
me ve koruma azmini; «Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh» ülküsüne bağlılığını; Türk milletinin, bü
tün fertleriyle kederde, kıvançta ve tasada or
tak bölünmez bir bütün halinde millî şuur ve 
ülkeler etrafında toplanış gerekliliğimi ve bu
nun faydalarını bütün İmkânlardan yararlana
rak içte ve dışta duyurmak, anlatmak ve kav
ratmak amacını gütmelidir. 

Danışma komitesi : 

MADDE 3, — 50 nci Yıl Kutlama Yüksek 
Kurulu, kutlama programının hazırlama ve uy
gulaması hususunda bilgi ve düşüncelerinden 
yararlanmak üzere, bu alandaki çalışmaları ve 
hizmetleriyle tanınmış kişilerden bir «Danışma 
Komitesi» kurar. 

Danışma Komitesi; «50 nci Yıl Kutlama 
Yüksek Kurulu» Başkanı ve Kurulun üyelerin
den birinin Başkanlığında, lüzum görüldüğü za
manlarda toplanır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Cumhuriyetin ilânının Ellinci Yıldönümünün 
kutlanması hakkında kanun tasarısı 

Kapsam : 

MADDE 1. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi ay-

Kutlama programı : 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Danışma Komitesi : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(MİLLÎ (EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİEİŞÎ 

Cumhuriyetin ilânının ellinci yıldönümünün 
kutlanması hakkında kanun tasarısı 

Kapsam : 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — «Cumhuriyetin Ellinci Yıldö
nümünün Kutlama Programı» Bakanlar Kuru
lunca teşkil edilecek «50 noi Yıl Kutlama Yük
sek Kurulu» tarafından düzenlenir. 

Program, (Egemenlik Kayıtsız Şartsız Mil
letindir) düsturunu varlığına hayat kaynağı, 
yapan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile 
birlikte, insan hak ve hürriyetlerine dayalı mil
lî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devle
tinin doğuş ve gelişmesini; Atatürk inkılâpla
rının millî hayatımızdaki önemli rolünü; mo
dern Türk Devletinin dünya milletleri arasın
daki yerini; insan hak ve hürriyetlerini geliş
tirme ve koruma azmini; «Yurtta Sulh, Cihan
da Sulh» ülküsüne bağlılığını; Türk Milletinin, 
bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada, 
ortak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur 
ve ülküler etrafında toplanış gerekliliğini ve 
bunun faydalarını bütün imkânlardan yararla
narak igte ve dışifca duyurmak, anlatmak ve 
kavratmak amacını gütmelidir. 

MADDE 3. — Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümünün kutlanması, hazırlanacaik programa 
göre 26 Ekim 1973 günü saat 13te başlar ve 
30 Ekim 1973 günü saat 24,00'te sona erer. 

7 — 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

Cumhuriyetin ilânının Ellinci Yıldönümünün 
kutlanması hakkında kanun tasarısı 

Kapsam : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — «Cumhuriyetin Ellinci Yıl
dönümünün Kutlama Programı» Bakanlar Kuru
lunca teşkil edilecek «50 nci Yıl Kutlama Yük
sek Kurulu» tarafından düzenlenir. 

Program, (Egemenlik Kayıtsız şartsız Mil
letindir) düsturunu varlığına hayat kaynağı 
yapan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ile 
birlikte insan hak ve hürriyetlerine dayalı 
millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Dev
letinin doğuş ve gelişmesini; Atatürk inkılâp
larının millî hayatımızdaki Önemli rolünü, mo
dern Türk Devletinin Dünya milletleri arasın
daki yerini; insan hak ve hürriyetlerini geliş
tirme ve koruma azmini; «Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh» ülküsüne bağlılığını; Türk Milletinin, 
bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada, 
ortak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur 
ve ülküler etrafında toplanış gerekliliğini ve 
bunun faydalarını bütün imkânlardan yarar
lanarak içte ve dışta duyurmak, anlatmak ve 
kavratmak amacım gütmelidir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Alt kuruluşlar : 

MADDE 4. — 50 nci Yıl Kutlama Yüksek 
Kurulu; program uygulamasını sağlamak üze
re; aşağıdaki gösterilen kuruluşları kurar veya 
kurulmasını sağlar. 

a) Merkez Yürütme ve Koordinasyon Ku
rulu : 

Merkez Yürütme ve Koordinasyon Kurulu; 
kutlama programında yurt çapında ele alınacak 
konuların hazırlık ve uygulamasını sağlamak 
üzere; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları tem
silcilerinden kurulur. Bu kurulun faaliyetleri 
bir genel sekreterlik tarafından yürütülür. 

b) 11 Yürütme Kurulu : 
Yapılacak kutlama çalışmalarını yürütmek 

üzere her ilde, valinin başkanlığında il yürüt
me kurulları kurulur. 

c) Uygulama komiteleri ve jüriler : 
Programda yer alacak: 
1. Cumhuriyetin idealini belirten kitap, 

broşür, film ve sair öğretici malzemenin; ha
zırlanması, basılması ve dağıtılması, 

2. Bibliyografi ve dokûmaııter projeler ve 
yayınlar, 

3. Konferanslar, toplantılar, seminerler ve 
diğer programlar, 

4. Cumhuriyet tarihi ile ilgili yerlerin; sa
bit ve seyyar sergilerin geliştirilmesi, 

5. Anıt ve sergi binası yapılması, 
6. Pul, muhtelif madenlerden yapılmış ro

zet, madalya ve hatıra paraları basılması ve 
bunlara benzer çalışmaları yapmak üzere ko
miteler ve jüriler kurulabilir. 

Kamu kuruluşlarının yükümlülüğü : 

MADDE 5. — Kamu kuruluşları, kutlama 
program hazırlık ve uygulaması için; 50 nci Yıl 
Kutlama Yüksek Kurulunun talebedeceği tek
nik ve idarî personeli, hizmet için lüzumlu araç, 
gereç ve malzemeyi bu komisyon emrine ver
mekle yükümlüdürler. Bu personelin özlük hak
ları esas dairelerince karşılanır. 

(leişlcri Komisyonunun değiştirişi) 

Alt kuruluşlar : 

MADDE 4. — Tasarının 4 nciı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kamu kuruluşlarının yükümlülüğü : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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•'(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirici) 

MADDE 4. — Chımhuriyetiıı 50 nci yıldönü
mü münasebetiyle, 1973 yılı içinde : 

a) Yurdun her tarafımda konferans, kon
gre, seminerler ve festivaller tertibi; kütap, bro
şür, filim ve öğretici malzeme yayını; madalya, 
pul, rozet dağıtımı ve tedavülü ile sair husus
lar ayrıca programlanır. 

b) Okulu olmayan köylerde prooram dışı 
1 000 tane ilkokul yaptırılarak, 29 Ekim 1973'-
te Cuımihuriyeıt İlkokulları olarak açılması ha
zırlıkları ikmal edilir. 

c) Anadolu'da, yüksek öğrenim kuruluşu 
olmayan bir ilimizde yeni bir üniversitenin ku
ruluş hlazırlıkları 29 EMm 1973 yılına kadar 
ikmal edilecektir. 

d) izmir'de yapılmakta olan 9 Eylül Kur
tuluş Zafer Amitinin tamamlanması sağlanır. 

MADDE 5. — Cumhııriyetirı 50 nci yılını 
kutlama amaoiyle yapılacak her türlü törenler 
toplantılar, yayınlar ve diğer faaliyetler hak
kında, seçim yasakları hükümleri uygulanmaz. 

(Bütçe ve İPlan İKomisyonımıın değiştirici) 

MADDE 4. — Cumhuriyetin 50 nci Yıldö
nümü münasebetiyle, 1973 yılı içinde : 

a) Yurdun her tarafında konferans, kongre, 
seminerler ve festivaller tertibi, kitap, broşür, 
flim ve öğretici malzeme yayın; madalya, pul 
rozet dağıtımı ve tedavülü ile sair hususlar ay
rıca programlanır. 

b) Okulu olmayan köylerde program dışı 
200 tane ilkokul yaptırılarak, 29 Ekim 1973 de 
Cumhuriyet ilkokulları olarak açılması hazır
lıkları ikmal edilir. 

c) Anadolu'da, yüksek öğrenim kuruluşu 
bulunmayan ve Cumhuriyetin temelini attığımız 
Sivas İlimizde yeni bir üniversitenin kuruluş 
hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılma kadar ikmal 
edilecektir. 

d) İzmir'de yapılmakta olan 9 Eylül Kur
tuluş Zafer Anıtının tamamlanması sağlanır. 

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonunun 
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Kamu kuruluşlarının görevleri : 

MADDE 6. — 50 nci Yıl Kutlama Yüksek 
Kurulu, programda yer alacak konulardan uy
gun gördüklerini, bakanlıklara ve diğer kamu 
kuruluşlarına, özel idarelere ve belediyelere gö
rev olarak verebilir. 

Bu kuruluşlar kendilerine verilen bu hiz
metler için, bütçelerinin ilgili bölümlerinden 
masraf yapmaya yetkilidirler. 

Kutlama süresi : 

MADDE 7. — Cumhuriyetin Ellinci Yıldö
nümünün kutlanması, hazırlanacak programa 
göre; 26 Ekim 1973 günü saat 13,00'te başlar ve 
30 Ekim 1973 günü saat 24,00'te sona erer. 

Bu süreye teksif edilecek kutlama progra
mının dışında; 1973 yılı içinde konferanslar, 
toplantılar, seminerler, kongre ve festivaller 
tertibi, kitap, broşür, filim ve öğretici malzeme 
yayını, madalya, pul, rozet ve hatıra pulları 
dağıtım ve tedavülü ayrıca programlanır. 

Uygulanmayacak seçim yasakları : 

MADDE 8. — Cumhuriyetin 50 nci yılını 
kutlama amaciyle yapılacak her türlü törtnler, 
toplantılar, yayınlar ve diğer faaliyetler hak
kında seçim yasakları hükümleri uygulanmaz. 

Harcama karşılıkları : 

MADDE 9. — Bu kanun gereğince hazırla
nacak program ve yatırım harcamalarını karşı
lamak üzere; aşağıda yazılı kaynaklardan mey
dana gelen bir fon teşkil edilir : 

(İçişleri Komisyonunun değiştirdşi) 

Kamu kuruluşlarının görevleri : 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kutlama süresi : 

MADDE 7. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir. 

7 nci maddesi ay-

Uygulanmayacak seçim yasakları : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Harcama karşılıkları : 

MADDE 9. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir. 

9 ncu maddesi ay-
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(Millî Eğitim Komisyonunun cleğiştirişi) 

MADDE 6. — Kamu kuruluşları; kutlama, 
programlama hazırlık ve uygulaması için 50 nci 
yıl Kutlama Yüksek Kurulunum talebedeceği 
teknik ve idarî personeli hizmet için lüzumlu 
araç, gereç ve malzemeyi bu komisyon emrine 
vermekle yükümlüdürler. Bu personelin özlük 
haklan, esas dairelerince karşılanır. 

MADDE 7. — Bu kanun gereğince hazırla
nacak program ve yatırım harcamalarını karşı
lamak üzere, aşağıda yazılı kaynaklardan mey
dana gelen bir fon teşkil edilir. 

a) 1972 - 1973 yılları için Maliye Bakanlı
ğı bütçesinden her iki yıl ayrılacak 60'ar mil
yon Türk lirası tutarındaki ödenek, 

b) Kutlama amacı için özel ve tüzel kişiler 
tarafından yapılacak bağışlar, (aynî ve nakdî 
yardımlar) 

c) Yayın, filim* rozet ve benzeri faaliyet 
ve satışları gelirleri, 

Bu fondan yapılacak tahsiste 50 nci yıl Kut
lama Yüksek Kurulunun kararı ile yapılır. 

Bu fondan yapılacak her türlü harcamalar
la, fona yapılacak ödeme ve bağışlar, her türlü 
vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

•Söz konusu hesaptan yapılacak harcamalar 
hakkında, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunu ve 222 sayılı ilköğretim ve Eği
tim Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

En az 100 milyon lira okul yapımına ayrılır. 

MADDE 8. — Tasarının 10 ncu maddesi, 
8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Kutlama programı, tören süs
leme ve ışıklandırma esasları, törenlerde kulla
nılacak vecize, döviz ve benzerlerinin metinleri, 
fondan yapılacak sarfiyatın esasları, bakanhk-

(iBütçe ve Plan 'Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonunun 
6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu Kanun gereğince hazırla
nacak program ve yatırım harcamalarını kar
şılamak üzere, aşağıda yazılı kaynaklardan mey
dana gelen bir fon teşkil edilir : 

a) 1972 - 1973 yılları için Maliye Bakan
lığı bütçesinden her iki yıl ayrılacak 60 ar 
milyon Türk lirası tutarındaki ödenek, 

b) Kutlama amacı için özel ve tüzel ki
şiler tarafından yapılacak bağışlar, aynî ve 
nakdî yardımlar.) 

c) Yayın, filim, rozet ve benzeri faaliyet 
ve satışları gelirleri, 

Bu fondan yapılacak tahsisler 50. nci yıl 
Kutlama Yüksek Kurulu'nun kararı ile yapılır. 

Bu fondan yapılacak her türlü harcama
larla, fona yapılacak ödeme ve bağışlar, her 
türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

ıSöz konusu hesaptan yapılacak harcamalar 
hakkında, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunu ve 222 sayılı ilköğretim ve Eği
tim Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 8. — Tasaraınm 10 ncu maddesi 
8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millî Eğitim Komisyonunun 
9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(II üküm eti u t e klif i) 

a) 1972 - 1973 yılları için Maliye Bakanlığı 
bütçesinden her iki yıl ayrılacak 50'şer milyon 
TL. tutarındaki ödenek, 

b) Kutlama amacı için gerçek ve tüzel ki
şiler tarafından yapılacak bağışlar. 

c) Yayın, filim, rozet ve benzeri faaliyet ve 
satışları geliri, 

Bu fondan yaplıacak tahsisler 50 nci yıl 
Kutlama Yüksek Kurulunun kararı ile yapılır. 

Bu fondan yapılacak her türlü harcamalarla 
fona yapılacak ödeme ve bağışlar her türlü ver
gi resim ve harçlardan muaftır. 

Söz konusu hesaptan yapılacak harcamalar 
hakkında 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile 1050 sayılı Ivluhasebei Umu
miye Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Hatıra paralar : 

MADDE 10. — Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümünün hatırası olarak 25 milyon TL. tutarın
da altın ve gümüşten mamul paraların tedavüle 
çıkarılması ile Maliye Bakanlığı yetkili kılın
mıştır. 

Çalışma esasları : 

MADDE 11. — Alt kuruluşların çalışma 
esasları, kutlama programı, tören süsleme ve 
ışıklandırma esasları, törenlerde kullanılacak 
vecize, döviz ve benzerlerinin metinleri, fondan 
yapılacak sarfiyatın esasları, Bakanlıklar ve di
ğer kamu kuruluşları dışından çalışmalara ka
tılacaklara verilecek jüri ödeneği, hakkı huzur 
ve yol masrafları ödemesi esasları ile bu konu
larda 50 nci yıl Kutlama Yüksek Kuruluna ve
rilecek yetkiler Bakanlar Kurulu karariyle tes
pit edilir. Bu konularda gerektiğinde yönetme
likler hazırlanır. 

(İçişleri Komisyonunun değişt irişi) 

Hatıra paralar : 

MADDE 10. — Tasarınnı 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Çalışma esadarı : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Millî (Eğitim (Eomjsyonunun değiştirici) 

lar ve diğer kamu kuruluşları dışından çalışma
lara katılacaklara verillecek jüri ödeneği, hakkı 
huzur ve yol masrafları ödemesi esasları ile bu 
konularda 50 nci yıl Kutlama Yüksek Kurulu
na verilecek yetkiler Bakanlar Kurulu kararı 
ile tespit edilir. Bu konularda gerektiğinde yö
netmedikler hazırlanır. 

(Bütçe ve İPlaıı Komisyonunun değlştirişi) 
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(Hükümetin teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme ': 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başbakan 
İV. Erim 

Devlet Bakanı 
A. î. Göğüs 

Devlet Bakanı 
/. öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dişileri Bakanı 
H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

Ticaret Balkanı 
İV. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
II. Özalp 

'Ulaştırma Bakamı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy işleri Bakanı 
İV. Sönmez 

15 . 4 . 1972 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
1. Karaöz 

Adalet Bakanı 
8. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Aykan 

Tarım Balkanı 
M. 0. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
İV. Devres 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Orman Bakam 
8. înal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. KaraküçüJc 

ı (İçişleri Komisyonunun değiştirişi) 

Yürürlük : 

MADDE 12. —. Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 13. — Tasarmnı 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(iMillî (Eğitim. Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 10. — Tasarının 12 noi maddesi 
10 neu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 13 ncü maddesi 
11 noi madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

((Bütçe ve 'Plan 'Komisyonunun değiştkişi) 

MADDE 10. — Tasarının 12 nci maddesi 
10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 13 ncü maddesi 
11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meeılisi (S. Sayısı : 761) 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : Jö I g I p ç j g b 

Cumhuriyetin ilânının 50 nci yıldönümünün kutlanması hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları 

raporları (1 /658) 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 
Millet M'celisi 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No: 1/658 
Karar No: 188 

11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Üçüncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan Cumhuriyetin ilânının ~>0 nci yıl dönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı; bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Ko
misyonumuza gönderil mistir. 8. Sayısı 761 olan rapor. Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. . 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

E'sikişeihİT 
S. öztürk 

Kayseri. 
V. Â. Özkan 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yümaz 

Bursa 
N. Allı 

J spa rta 
A.-İ. Balım 

Malatya 
Söz hakkım mahfuz 

//. Gökçe 

Samsun 
H. Özalp 

Kâtip 
Corum 

A. Topcuhaşı 

Burisa 
A. Türhel 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
M. Ok 

Trabz'on 
A. Şener 

îmzada bulunamadı 

//. 

Ankara 
II. Balan 

Eskişehir 
/. Aıujı 

İzmir 
K. Önder 

Niğde 
A. Kttvurmacıoğlu 
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