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I - GEÇİN TUTANAK ÖZETİ 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı 
ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm Tarım 
ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili îlihami 
Ertem'in Tarım Reformu kanun teklifleri (1/655, 
2/569, 2/690) (S. Sayısı: 869) nin maddeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

İzmir Millet vekil i Burhanebtin Asutay ile 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 193 sayılı 
Gelir Yengisi Kanununun 104 ncü (maddesinin 
öon fıkrasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi (2/745; 'S. Sayısı : 883) nin tümü üzerinde
ki görüşmeler ıtamamlanlarak maddelere geçilmesi 

kalbul olundu. 1 nci madde üzerine yapılan gö
rüşmeler 'sonunda madde kabul edilmeyerek ka
nun teklifinin reddolunduğu bildirildi. 

21 . 5 . 1973 Pazartesi günü saat 15,00 t e 
toplanılmak üzere Birleşime sasat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kütahya 
Nemıin Ncfçi Mehmet Ersoy 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargü 

SORULAR 

Yazık sorular 
1. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, Bütçe 

Plân Komisyonuma sevk edilen kanun hükmün
deki Kanarnamenin 'bugüne kadar görüşülmediği
ne dair yazılı soru önergesi, Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilmiştir. (7/1626) 

2. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpm'ar' 
m, mülkiyeti Ankara İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu Yapı Kooperatifine ait Olan arsanın işga
line dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/1672) 

3. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nin, Erzurum ili Tortum ilçesi Aksu köyü hal

kından Zekeriya Sucu'ya ait İstiklâl Madalyası 
vesikasının iptaline dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1628) 

4. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Türki
ye'de yoksulluk ve kimsesizlik nedeniyle okuya
mayan öğrencilere dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/1629) 

5. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Mer
sin Belediye bütçesinin denetimine dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1630) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. —• Türkiye Cumhuriyeti ile H'aşimi Ürdün 

Kırallığı arasında Hukukî ye Ticarî konularda 
Adlî ilişkileri düzenleyen Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulun duğuna dalir kanun tasarısı 
(1/835) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973 yılı 

Bütçe Kanununun Millet Meclisi kısmında, deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/883) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

.3. — C. Senaitosu İstanbul Üyesi Mebrure 
AksoleyUn, 977 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılması hakkmda kanun teklifi (2/S84) (Ma
liye ve Millî Savunma komisyonlarına) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'dn, 5049 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 

(a) bölümünün değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi (2/885") (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçeri-
mez'in, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü nedeni 
ile emekli, malûl, dul ve yetimlere birer aylık 
ikramiye yerilmesi 'hakkında kanun teklifi 
('2/886) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
6. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 

49 ncu maddesinin (f) bendinin 'değiştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkın
da .kanun 'tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 107 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/788) (S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 18 . 5, . 1973) 

7. — Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân kümisyonları raporları (1/622) 
(S, Sayısı : 889) (Dağıtma tarihi : 21 . 5 . 1973) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanyekili Hakkı Gökçe 

KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Vehbi Meşhur' (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 112 nci Birleşimini açryoram. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Madencilik Reformu Kanununun, Ana
yasanın 93 ncü maddesi hükmime göre bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (1/605, 3/1066) 

BAŞKAN — Bâzı sunuşlarımız vardır, arz 
edeceğim. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, tak
dim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 Mayıs 1973 tarih, ve Kanunlar Mü

dürlüğü 5236 - 39314 sayılı yazınız. 

7 Maıyıs 1973 'tarihinde kanuni a.sKığı kabul 
edilerek ilgi yazı ile 'gönderilen 1713 sayılı (Ma
dencilik Reformu Kanunu) incelenmiş ve özel
likle; 13'ncü 'maddesi (D) fıkrası, 23'neü mad
desi, 62 nci maddesi (D) fıkrası ve 64 ncü mad
desi (A) fıkrası, ile ek 5 nci maddenin, Millet 
Meclisince, tasarı gerekçesine aykırı bir biçimde 
değiştirilmesine ve 67 nci maddesi ile ek 1, 2 ve 
6 nci maddelei tasarıdan çıkarılmasına rağmen, 
madenlerimizin aranması ve işletilmesi bakımın
dan büyük önem arz eden bu hükümlerin, Parlâ
mentonun diğer kanadı olan Cumhuriyet Senato
sunda görüşülemeden kanunlaşması uygun bulu
namamıştır. 

Sözü jgegûn kanunun T. C. Anayasasının 93 
ncü maddesi hükmüne göre 'bir daha görüşülmek 
üzereıgeri gönderildiğind .arz ederim. 

Fahri S, Koruıtürk 
•Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerine sunulur. 

2. >— Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ada
let Komisyonu ve 59 numralı Geçici Komisyon
dan çekildiğime dair önergesi (4/398) 

BAŞKAN — Srâıiop Milletvekili Hîlımti Biçer' 
in, Divan Üyeliğime se'çJlmieisd., sefoelbaîyl'e Komiüs-
yomidan -istifa önergesi vardır, takdim d iyorum. 

Msillleit MeclM Sayını Başkanlığıma 

Divaıı Üyeliğimle steiçilmiem nıedıenayle Adallet 
Komülsyoauu ile 59 No. İm Geçici Koimiilsyan Üyeli-
ğinıdeın istifa ediyoruta.. 

Oerekiıi işlemin yapılmasını saygı ille arz «de
rim. 

Sinop 
Hıihm Biçer 

BAŞKAN — Bilgilerinize sıımılm'uşltaiır. 

3. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Türk halıcılığının bugünkü durumunu 'tespit ve 
istikbalini tayin amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/120) 

(BAŞKAN — Manâsa MiiiMvtelkiili Veli Baüor-
l ı tan Meclis araştırma ömergıesi Terdir, takdimi 
feidâyosroım, 

Millet Meclisi Başkaaılığıüm 

ıSoaı yıllarda Türkiye'de halı faibrîikaSa. kur
maları için 38 teşvik belgesi verildiği bdllinımek-
ıtddir.. Böyle bir tuitulm, başlba Demirci, <3&rde& 
ve Ispaıtta olinuak üaefpe Türkiye^nin çeşiftM böl-
ıgfeterimdıe hayaıtlaınnı haili tezıgâJhları ile kaza-
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nan milyonlara varan vatandaşı ekmeğinden 
etmek demektir. 

Eski ve tarihî bir geçmişe sahibolan Türk 
halıcılığı aynı zamanda bütün dünyada ün yap
mış, el tezgâhları tarım ve hayvancılık olamak-
ılarındaın yoksun, ilhmal edilip el uzatılamamış 
kıraç, dağlık, ormanlık bölgelerde vatandaşları-
mızm g-ısçiim kaynağı bir sanat kolu olmuştur. 
Bugün Demirci ve Gördes yöresinde 43 241, İs
parta bölgesinde 126 OOO halı işçisli çalışmakta
dır. Bu rakama halı yan sanayiinde çalışan yün
lü ve pamuklu iplik fabrikaları işçileri, boya
mla, yıkama, kırkımı, taşıyıcı,. sürveyan, modelci, 
çilingir, marangoz işçileri dâhil edilmemiştir. 
Baısilt b/ir hesapla, halıcılık kolunda 600 OOO in
san çalışmaktadır. 1972 yılında halı işçiliğine 
intikal eden ortalama gelir 726 milyon liradır. 
El halıcılığına yatırılmış sabit sermaye miktarı 
130 milyon lirayı aşmıştır. Demirci ve G-ördeıs 
yörsisimde 1C72 yılımda 284 milyon lira değerin
de tam 1 185 OOO m2 halı dokunmuştur. 

Fakat 1970 yılından »onura makime halı fab
rikaları hızla artarak 10'a yükselmiş ve son yıl
larda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafımdan 
makine halı fabrikası yapılması için 38 teşvik 
ibeilgeısi verilimıiştlt'ir. Bu fabrikalar Jmalâta geç
tikten sonra 9'll2 OOO m2 halı üreltecek ve böyle
ce 600 OOO insanın bölüştüğü gelirim yanışımdan" 
fazlası 30 - 40 kişi arasımda talksıim edilmeye 
başlanacaktır. Bunun sonucu ise, en a:z 300 000 
kişî ;ilıe ailleısinin açlığa mahkûm edilmesi demek
tir. Yapıdan hesaplara göre, tek makineli bir ha
lı fabrıiikatsı günde 80 m2 halı yapabilmekte ve 
30 işçi çailışitırirnaktadir. 

Fiilî üretime 15 kişi katıldığına göre, dernek 
iki 15 kilsimin bir günidıe imal ettiği halı içim el 
tezıgâhında çalışan 800 kişi aç kalacaktır. Ayrı
ca, halı falbri/kaisı kuranlara gümrük muafiyeti, 
gümrük taksiti, yatırım indirimi, kredi, yatırım 
kotalarımdan yararlanma imkânları da sağlan
mıştır. Halı fabrikaları genel üretimdin yüzde 
33'ünü piyasaya sürerken 2840 işçi çalıştıracak, 
bunlara 34 milyon lira işçilik ödeyeeelktir. Böy
lece, el harçlığımda çalışan 140 OOO kişi işsiz ka
lırken, bunların aldığı 241 milyon liranın 200 
milyon lirasını 48 halı falbrikatörü arallarımda 
(bölüşecektir. 

Mevcut işsizler ordusuna yenliden 250 000 
işîsiz katacağı için, 140 000 kişinin ekmeğimden 

oluşan 200 milyon liranın, 48 kiişıi arasında tak
simini önlemek ve Türlk halıcılığını öılldünme-
mdk için, Türk halcılığının bugünkü durumunu 
tespit ve istikbalini tayin amacıyle Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 88 nci maddesi gereğince Mec
lis Araşıtrraıası açılması konusunda gereken iş
lenilin yapılimasını saygıllarıımla dilerim. 

12 Mayıs 1973 
Manisa Milletvekili 

Veli Bakirli 

BAŞKAN —• Gründemdelki yerimi alacak ve 
sırası geldiğimde görüşülece/ktıir. 

4. — Gaziantep Milletvekili Şinasi 'Çolakoğ-
lu'nun, bankaların finansman konusunu açıklığa 
kavuşturmak ve gerekli kanunî tedbirlerin alın
masına olanak sağlamak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/61) 

(BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Oolalkoğlu'nun genel görüşme önergesi vaırdır, 
takdim ediyorum. 

Millet Mecilisi Başkanlığına 
Ülıkcımizde; hayat pahalılığı, dolaylı enflâs

yon, üretici girdilerimde çıelkilimeız artışların 
Baınkacılık yoluyle körükleınidiği kanıisı içimde
yim.. 

Bc.rçjclk kûiz; basında, yabancı eıkomoımli/k ör
gütlerde, ha;tltâ Parlâmento kürsülerimde, yapı-
İan konuşmalarla konu kamuoyuna da yansıtıl
mıştım 

Özıellile; özel baukalarm kârılarını artıırrnafc, 
Bankalar Kamunu, «ödünç para verme nizamna-
ırmtt.» hükümlerine açrk açık ters düşen işlelm-
lorle krediye mulhtaç vatandaşlara büyük kül
fetler yülfcl etilımıelktedir. 

Şöyle ki : 
A)' İç kredide, şimdilik ölmekleri saptaman 

15 işıll :im uygulanaırak, 
B) Kambliyo işlemlerinde de üç işlem halin

de) 
Faiz,. Komisyon, ekspertis (igeıreği yokken 

istemen) teminat mıelktulbu, muhayyel kişi ve 
müfteriler adına havale, masraf sağlayan işti-
ralk işilemileri, istihbarattı, yüksek haberleşme üc-
•rcltlierii, senet tahsil komisyonu, marja uyulma
yarak ek teminat, açılan krediden % 60'ımım 
mevduata alınması, tetkik ve kontrol ücreti, 
müşterinin krediyi kullanmaya başladığı güm 
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yerine kendiisnme kredi açıldığı tarih esas alma- | 
rak faiz, yürültme, işlemeyen günlere faiz, emtia 
karşılığı avans hesafbımda mıamiplâsyon, bardı 
hesaplarında banka lehine bilerelk hata (müşte-
riınin basikı ile ses çıkarmaması sağlanarak) 
fazla mesai acyo, sanayicilere senet karşılığı 
aivaın's breidıiısli kullandırılarak, ithalât akredi-
difi hesaplarında âzami vâdesinden daha kısa 
vâde tı̂ spiüt ederek veya vâdesi dolan ithalât ak
reditifi hesabı ithal ve saıilkı karşılığı avans he-
salbına nakledilerek; 

T8 işlemi de borç para kullanma külfeti ve 
inıasrafı yalklaşılk olarak kullanılan paranın %•• 
351iınii bulmakta ve bu yollarla üretimi ve tüke-
tıiım yülbü dar gelirli halkın, çiftçinin, köylünün, 
ve esnafın sırtına yükleltillmıekteıdir. 

Tıarımusal üretimde bugünkü bankacılık iş-
ileimıleninıiın bü'yülk oranda etlkilediğii büyük gir
dikle", altından kallkıılımaz, görünmez bir yük ha
llini almıştır. 

Türkiye'de bugün; yukarıda örneği verilen 
işlemlerle mal'iyct enflâsyonumu 'besleyen faktör
lerden başıbc asını/m bu boızuk ve de yasa dışı fi
nansman düzlemi olduğu anlaşılmaktadır. 

•'Sayıları katbaırık bir ralkama ulaşan öze.l bam-
Ikaları bu konularda tiiıtlizlilkle dcmetılemeleri ge-
refeem, fakat sayılan da 35'i geçmeyen yeminli 
murakıplar, hesapları açık, kesrin ve düzenli rns-
mıî bankalarda (lıeırha'lde demetlenmesi kolay 
olduğundan) çalışmalarını yoğunlaştı,! imiş gö
rünmektedirler. Yeminli murakıpların bu tu-
Ituimıu özel bamikaları bu yolla biraz daha rahalt-
laltmalktadır. 

Bu nedenlerle, Bankalarım finansman 'konu
sunda açıklığa kavuşmak; ve gerekli yasa tedbir-
lorimıe MeıclAsllerirnıizce olanak sağlamak üzere, 
Anayasamızın 88 ndi maddeısii uyarınca Grenci 
Görüşme açılmasını saygılarımda öneririm. 

Gaziantep Milletvekili 
Şinasi Çolalkoğhı 

BAŞKAN — Gündemlideki yerini alacak ve 
sırası geldiğimde görüşıüleedkltir. 

5. — Tekirdağ Milletvelsili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Cumhuriyet Hükümetlerince bugüne kadar uy
gulanmakta lolan .ayçiçeği politikasının değerlen
dirilmesi bakımından Anayasanın '88 nıci mıadde-
si uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/62) 
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BAŞKAN — Tekirdağ MilMıtvelkili Yılmaz 
Alpaslan'ın genel görüşme önergesi vardır, tak
dim cdir/o-rum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kendi
leri burada yok, önergeleri okunuyor. 

BAŞKAN —• Önerge çok uzun olduğu için 
sayım Kâtip Üye ayafkta yorulacaktır. Bu bakım
dan oturarak okumasını tasviplerinizle sunuyo
rum. Kalbul edenler.. Ka/bul etmeyenler.. Gtııra-
raik okunacaktır. Buyurunuz. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Önerge sa
hipleri buıi'ada yok aıma sayın Başkan! 

BAŞKAN —• Herkesim hakkıdır sayın Kazo-
va, lütfen. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 4. 1973 

İnsan gıdası olarak margarin imalinde, küs-
bosi hayvan yemi olarak, sakı hem sellüloz sa-
nay:inde ve bem de yakacak olarak ve çiçeği 
tababe'te; kabuğu ile yağı boya ve sabun sana
yiinde kullanılan her yönü ile değerli olan ay 
çiçeği sömürüsü üzerinde önemle durmamız ge
rektiği kanısındayım. 

Ülkemizde son j^llarda, hayvansal yağların 
artış göstermemesi, nüfusumuzun hızla artması, 
toplumumuzda yağ tüketimi sorununu güncül 
haie getirmiştir. Yağ ihtiyacımızın % SO'ini bit
kisel yağlardan sağlamaktayız. Tüketilen bit
kisel yağların % 49 - 51 oranım ayçiçeği yağı 
karşılamaktadır. 

Bundan 2S yıl önce Bulgaristan, Yugoslav
ya ve Romanya'dan gelen göçmenler ile birlik
te ülkemizde ayçiçeği üretimi başlamıştır. Bir 
süre oklukça verimli ürün sağlandıktan sonra 
ayçiçeği orobanj paraziti ile karşı karşıya kal
mış ve üretim bu nedenle hızla düşmüştür. 1960 
yılında 00 bin tona inen ayçiçeği üretimi, oro-
banjla kesin mücadele sonu Rusya'dan ithal 
edilen orobanja dayanıklı tohumla üretilmeye 
başlayınca verim e-ski yıllara bakarak hızla art
maya başlamıştır. Bu yükseliş aşağıdaki biçim
de bir gelişme grafiği çizmektedir. 

1962' 1967 1972 
60.000 Ton 230.000 Ton 480:000 Ton 
Ülkemizde ayçiçeği üretiminde bu gelişme 

görülürken, diğer ülkelerde ayçiçeği üretimi 
birim sahada büyük bir hızla artmaktadır. Özel
likle Rusya, Arjantin, Romanya ve Yugoslav
ya dünya ayçiçeği üretiminde bizden ön sırala-
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n almaktadırlar. Yugoslavya dönüm başına 
170, Fransa 153, .Romanya 150, Uusya 139 ve 
Türkiye 107 kilo ayçiçeği elde etmektedirler. 
1972 yılı randımanına göre, dönüm basma orta
lama verim, ülkemizde 117 kiloya yükselmiştir. 
Ancak gerek Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ge
rekse Tarım Bakanlığı son yıllardaki diğer 
ülkelerde dönüm başına verimin ne olduğunu 
teslbit etmemişlerdir. 

Şimdi de ayçiçeği tüketimi üzerinde dura
lım: 

Ülkemizde üretilen ayçiçeğinin % 49,11 
margarin ve sert yağ imalinde, % 49,5'i likit ve 
salata olarak ve geriye kalan % 1,4'ü ise sana
yide ve özellikle sabun imalinde kullanılmakta
dır. Ayrıca ayçiçeği yağı üretim artığı olan 
küsfoe yem sanayiinde kullanıldığı gibi, önemli 
bir ihraç maddesi olarak da gelişmiş ülkelere 
satılmaktadır. Bunun yanı sıra ayçiçeğinin ka
buğu da yakacak maddesi olarak kullanılır. 

Ülkemizde ayçiyeği bu önemi nedeniyle çe
şitli illerimizde ekilmektedir. 1970 yılı Devlet 
Plânlama örgütünün teslbitlerine göre, Tekir
dağ, Kırklareli, Edirne, Bursa, Çanakkale, Ba
lıkesir, Kocaeli ve Samsun başta olmak üzere 45 
ilimizde ayçiçeği üretilmektedir. Ülkemizdeki 
ayçiçeği yetiştirilen bölgelerin iklim şartları, 
toprağın yapısı, Devletin gereken ilgiyi göster
mesi halinde dünyada ayçiçeği üretiminde ön sı
ralarda yer almamızı sağlayacak niteliktedir. 

1972 yılında 400 hektar arazide 480 bin ton 
ayçiçeği üretilmiştir. Devlet Plânlama Teşkilâ
tının önerdiği biçimde ayçiçeği tarımına önem 
verilecek olursa, birim alanda en fazla ürün 
elde eden ülke olabiliriz. Ancak, ayçiçeği sula-
namadığı, gübre istenen ölçüde ve toprak tah
lilleri yapıldıktan sonra atılamadığı, aynı za
manda makinalı tarımın gereklerine kavuşula-
madığı için birim alanda dünya ölçülerine ye
tişememekteyiz. 

Ayçiçeği tarımımda üretimi etkileyen fak
törler şunlardır: 

1 — Ayçiçeği üretimi özellikle küçük çiftçi
ler tarafından yapıldığından 'hâlâ bu tarımda 
hayvan kullanılmaktadır. Hal böyle olunca ran
dıman düşük olmaktadır. Traiktör, biçer - dö
ver ve diğer ekipmanlarım fiyatlarının çok yük
sek olması, ülkemizde hayvanla tarıma küçük 
çiftçileri yöneltmektedir. 

2 — Orobanj denen parazit, ayçiçeğini bü
yük ölçüde etkilemekte idi. Ancak 1962 yılında 
yapılan mücadele sonu bu parazit otuna karşı 
dayanıklı bir tohum üretilmiştir. Üstelik yeni 
tohumda yağ oranı % 46-48 dir. 

1956 - 1964 yılları arasında her yıl ortala
ma olarak 50 milyon lira tutarında bitkisel yağ 
ithal edilmiştir. 1963 ve 1964 yıllarında ise it
hal 80 milyon liraya yaklaşmıştır. Toplam ola
rak bu yıllarda 5O0 milyon liralık döviz, bitki
sel yağ ithali için kullanılmıştır. 

3 — Ayçiçeği öncelikle suya ve ısıya ihtiyaç 
duyan bir bitkidir. Ülkemizde sulu tarım çok az 
yapılabildiği için ayçiçeği üreticisi yağışlı ge
çen yıllarda iyi mahsul alabilmekte, kurak yıl
larda ise mahsul verimi çok düşük olmaktadır. 
Toprak su kooperatiflerinin ayçiçeği bölgele
rinde örgötlenememesi büyük bir talihsizliktir. 

4 — Gübreli ayçiçeği tarımı, verimde % 100 
etkili olmaktadır. Ancak ülkemizde toprak tah
lilleri yapılmadığı için çoğunlukla köylüler 
gübreyi bilimsel gerçeklere göre değil, kendi 
deneylerine ve sanılarına göre kullanmaktadır
lar. Bu davranış çoğunlukla büyük zararlara 
yol açmaktadır. 

Ayçiçeği için kullanılan gübrelerin fiyatla
rı her yıl astronomik rakamlarla yükselmekte
dir. Verimi büyük ölçüde etkileyen 18-46 dia-
monyum fosfar gübresidir. Bu gübre, 1970 yı
lında 87 kuruşa satılmakta iken, 1971 de kilo
su 130 kuruşa, 1972 yılında ise, 220 kuruşa yük
selmiştir. Gübrenin ateş pahasına satılması kar
şısında bir çok köylü tarlasına gübre atama-
dığmdan verim düşmektedir. Ayçiçeği için kul
lanılmakta olan gübreler, pahalılığı bir yana, 
mevsiminde pipasaya arzedilememekte ve kara
borsacıların büyük vurgunlar yapmalarına yol 
açılmaktadır. Gübre fabrikalarımız düşük ran
dımanla çalıştıkları gibi, dağıtımda da karabor
sanın doğmasına yol açabilecek yöntemleri her 
nedense seçmektedirler. 

Trakya ve Marmara havzasında ayçiçeği 
ekilen toprakların potas cevheri tükenmekte 
veya çok azalmaktadır. Bunu önleyici tedbir ol
mak üzere, bu bölgelere kompoze gübre yollan
ması yerine potası olmayan gübreler yollan
maktadır. Durum böyle olumca da, ayçiçeğinde
ki yağ oranı % 46-48'den % 40-42 ye düşmekte
dir. Yıllardan bu yana ilgililere yapılan uyarı
lar sonuç vermemektedir. 
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İstihsal ve fiyat dalgalanmaları : 
Başta da belirttiğim gibi, orobanja dayanık

lı ayçiçeğinin üretilmesiyle birlikte randıman 
hızla yükselmiştir. 1962 yılında 60 bin tona' dü
şen üretim, sırasıyla 1963'de 87 bin, 1964'de 
165 000, 1968 yılında 240 bin v e 1972 yılında ise 
480 bin tona yükselmiştir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının saptadığı ve Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın da benimsediği hedef 1977 yılında 650 
bin tondur. 

Köylüler, Devlet Üretim Çiftliklerinden ser-
tifikal tohum, almaktadırlar. Tohum fiyatları 
1960 yılından bu yana yükselmektedir. 1971 yı
lında kilosu 300 kuruş olan tohumun 1972 yılın
da 340 kuruşa Devlet tarafından köylüye satıl
dığı görülmektedir. Faiz ve masraflar eklendi
ğinde 1 kilo ayçiçeği tohumu üreticiye 350 ku
ruşa malolmaktadır. Gübre fiyatlarındaki ar
tışların da maliyeti etkilediği ortadadır. Bu gir
dilerin dışında traktör, biçer - döver ve mibzer 
fiyatlarının montaj sanayiini elinde tutan nıo-
nopollerce tes'bit edildiği bilinen gerçeklerden
dir. Bu girdilerdeki fiyat artışları, önüne geçi-
lemiyen bir anormallikle devam etmekte, hükü
metler de buna seyirci kalmaktadırlar. Örne
ğin, 1960 larda 30 bin lira olan bir traktörün 
bu yıl 100 bin liraya yükseldiğini belirtirsek, 
yabancı sermaye sömürüsünün ayçiçeği üretici
si üzerindeki öldürücü etkisi ortaya çıkar. Ayrı
ca akaryakıt fiyatları da 1964'den bu yana de
vamlı olarak artmaktadır. Bunların yanı sıra 
hayat pahalılığının artışı da ayçiçeği maliyeti 
üzerinde etkisini göstermiştir. 

Maliyetin bu ölçüde yükselmesine yol açan 
girdi., fiyatlarının yükselmesine karşılık köylü
lerin Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Koo
peratiflerinden aldıkları krediler gülünç dene
cek kadar küçüktür. Trakya'daki kooperatif or
takları 1930 larm değer ölçülerine göre kredi al
maktadırlar. Onıbinlerce üreticinin 500 ilâ 1000 
lira arasında kredi aldığını bilmeyen yoktur. 
Bu nedenle üretici, tefecilerin kucağına düş
müştür. Her yıl tefecilerden aldıkları paralarla 
banka ve kooperatif borçlarının biriken faizle
rini ödemeye çalışmaktadırlar. Giderek bu kre
di düzeni Türk köylüsünü felâkete itmektedir. 

Ziraat Bankaları ve Tarım Kredi Koopera
tifleri yıllardan bu yana ülkemizde tarımsal 
ürünler üzerinde spekülatif kazançlar sağlayan, 
aracılara hizmet etmektedirler. Ayçiçeği bölge

lerindeki söz konusu bankalar ve kooperatif
lerden yüzibinlerce hatta milyonlarca lira kre
diyi, üreticiyi soyan bu aracılar almaktadır. 
Tüm bu etkenler ayçiçeğinin maliyet fiyatının 
artmasına sebep olmaktadır. 

Ayçiçeğinde pazarlama çeşitli biçimlerde ol
maktadır. Ancak tümünde üretici zayıf, alıcı 
kuvvetlidir. Malını bir an önce paraya çevirip 
borçlarını ödemeye ve kışlık ihtiyaçlarını kar
şılamaya çalışan üreticiler, mallarını yok pa
hasına satmaktadırlar. Genellikle ayçiçeği üre
ticilerinin büyük çoğunluğu 2-3 ton mal ürete-
bildiklerinden bunları depolamak ve bekletmek 
olanağından yoksundurlar. Ancak büyük çift
lik sahipleri mallarını depolamakta ve piyasa
nın yükseldiği dönemde satmaktadırlar. 

Bunların oranı ise % 5'i geçmemektedir. 
Ayçiçeği bölgelerinde pazarlama 4 şekilde 

yapılmaktadır. 
a) Borsa satışları: Kural olarak bu usulde 

arz ve talebin işliyeceği sanılmaktadır. Oysa uy
gulamada spekülatörler anlaştıkları için borsa
da rekabet unsuru işlememekte, üretici tek fi
yatla karşılaşmaktadır. Bunun yanı sıra borsa
da malını satan köylü binde 9 borsa hissesi 
öderken birbirlerine borsa aracılığı ile mal 
satan aracılar borsa hissesi olarak binde 3 öde
mektedirler. Kaldı ki, aracı ile fabrikatör bu işi 
telefonla hallettiklerinden ^çoğunlukla hiç borsa 
payı dahi ödememektedirler. Kısacası borsa yo
luyla satışta zarar yine köylünün yakasını bı
rakmamaktadır. 

b) Yağ fabrikatörlerinin borsa dışı alımları: 
üreticiler kışın paraya sıkıştıklarında malları
nı fabrikatöre satmayı taahhüt ederek avans 
alırlar. Artık ayçiçeğinin fiyatı fabrikatörün in
safına kalmıştır. Piyasaya bakarak bu yolla mal 
satanlar büyük zararlara uğramaktadırlar. 

Borsa dışı alım, fabrikatörlerin yanı sıra, 
merkezleri İstanbul'da bulunan büyük aracılar 
tarafından yapılmaktadır. Bunların ayçiçeği 
^bölgelerinde ajanları ve büyük tepoları vardır. 
Kıştan para dağıtıp, yazın mal alırlar. Köylü 
çok defa akla hayale gelmez biçimde soyul
maktadır. örneğin, 1972 yılında ayçiçeği fiyat
ları 210 kuruş olduğu halde bu aracılar 165-175 
kuruştan mal toplamışlardır. Her yıl milyonlar
ca lira kâr sağladıkları halde vergi beyanname
leri devamlı olarak zararla kapanmaktadır. 
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c) Köylerde kamyonla mal toplama: Özel
likle küçük üreticilerin .mallarını tarlalarından 
almak üzere uygulanan bir yoldur. Kamyon üze
rinde sabitleştirilmiş kantarla ve köylünün gö-
remiyeceği biçimde çuvallar tartılmaktadır. Bu
nun yanı sıra fiyatın da düşük olacağı açıktır. 
Köylü kantarı göremediği için tartılan çuvalın 
kaç. kilo geldiğini anlıyanıamakta ve itiraz ede
memektedir. Meclisin tatil olduğu 1972 yazında 
seçim bölgem Tekirdağ'ı gezerken çok ilgi çe
kici bir soygun olayı ile karşılaştım. Saray ilçe
mizde kamyonla alım yapan bir şahıs köylerde 
o gün borsa fiyatlarından 10 - 15 kuruş yükse
ğine binlerce ton mal almıştır. Son olarak Çu-
kuryurt isimli köyde borsa fiyatından oldukça 
yüksek fiyat vermesi dikkati çektiği gibi, çu
val ağırlıklarının dahî her zamankine nazaran 
10 - 15 kilo hafif çektiği görülmüş, köydeki baş
ka. bir kantarla çuvallar yeniden tartılınca alı
cının kantarının her çuvalda 8 - 10 kilo eksik 
tarttığı anlaşılmıştır, Savcılıkta kantarı incele
tilen şadısın kantarda özel bir bölüm yaptı
rarak çuvalları istediği miktarda tartma olana
ğını kazandığı görülmüştür. Ne yazıkla, savcı
lık bu büyük soygun olayı üzerine her nedense 
eğilmemiştir. 

d) Yağlı tohumlar satış kooperatifleri ara
cılığı ile yapılan alımlar: Bu alımları, koopera- I 
tif ortakları arasından ve ortak olmayanlardan I 
yapmaktadır. Köylü ürettiği malım, derhal koo
peratife devretmekte, kooperatifin tesıbit ettiği 
fiyat üzerinden parasını almaktadır. Sonra koo
peratif ayçiçeği piyasasını kollayıp, fiyatlar en 
yüksek seviyej^e çıkınca ortaklarının malını sat
makta, sağladığı farkı ortaklarına dağıtmakta
dır. Bu uygulama ile birlikte sömürü bir ölçü
de de olsa azalmıştı. Ancak, 1969 yılından bu 
yana kooperatif, ortaklarından aldığı malı sat
tıktan sonra sağladığı farkı ortaklarına dağıt
mamaktadır. Durum, Hükümetlere sorulduğun
da kooperatiflerin «destekleme alımı yaptıkla
rı1» öne sürülmekte, bu nedenle farkm köylüye 
değil, Devlete ait olacağı savunulmaktadır. Bu 
uygulama yasalarla saptanan kooperatifçiliği 
kökünden yıkmaktadır. Demire! hükümetleriy- ' 
le başlayan, Erim ve Melen hükümetleriyle de
vam eden bu davranış açıkça ayçiçeği üreticisi
nin Devlet kanalıyla .soyulmasıdır. 

Şimdi artık köylü malını kooperatife ver
memektedir. Kendisi satmaya çalışmaktadır. 
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Kooperatiflerin bu çalışamaz durumları bir ya
na, aynı zamanda Ziraat Bankasından aldık
ları krediler de, tüccarlara uygulanan % 15 fa
iz ve komisyon biçimindedir. Bu masrafa sigor
ta, bakım, depolama ve ekspertiz masrafları da 
eklenirse, kooperatifin ne kadar büyük masraf
lara boğulduğu ortaya çıkar. 

Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma Genel 
Müdürlüğünün denetimi altında bulunan koo
peratiflerin istenen biçimde denetilmemeleri, 
üreticilerin ayrıca büyük zararlara uğramala
rına yol açmaktadır. Sonuç olarak, pazarlama 
konusunda dönen sömürü düzenini özetle belirt
meğe çalıştık. 

Şimdi de destekleme alımları ve taban fiyatı 
sorunu üzerinde durmak istiyorum. 

Her yıl hükümetler, diğer ürünlerin yanı 
sıra ayçiçeğinin de tahan fiyatını ilân eder. An
cak, ayçiçeğinde ilân edilen taban fiyat, Dev
let bizzat destekleme alımlarına girmediği için 
kâğıt üzerinde kalır. Borsaya mal götüren üre
tici orada Devletin talban fiyatını yanında gö
rememektedir. 

Ayçiçeğini üretenler çile çekerken, bu konu
da milyonlar vuran bir başka sömürü çarkın
dan söz etmek istiyorum. 

Ülkemizde 250 bin aile geçimini ayçiçeğine 
bağlamıştır. Şimdi bu insanların 1 kg. ayçiçeği
ni kaça malettiklerini görelim: 

Lira Kr. 

Bir dönüm yıllık tarla kirası. 
İlk Sürme 
20 K^. Kompoje gübre. 
Diskaro ve tırmık çekimi. 
Tohumluk bedeli. 
Ekim masrafı. 
Bakım (Tekleme, ot temizliği, 
Hasat 
Havalandırma, kurutma v. s. 
Ouvall ama 
Ambara tasıma 
Pazara taşıma 
İndirme, borsa giderderi 

50 00 
12 00 
26 00 

8 00 
3 40 

10 00 
çapa) 40 00 

20 00 
1 00 
1 00 
2 00 
3 00 
1 00 

TOPLAM : 178 40 
Yapılan giderlerin faiz karşılığı: 17 84 

196 24 
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Bir dönümden ortalama 100 kilo ayçiçeği 
alındığına 'göre, 1 kilo ayçiçeğinin, maliyeti 
196,24 kuruş olarak ortaya çıkmaktadır. 1972 
yılında tabam fiyatın ortalama olarak 210 ilân 
•«dilmesinin ne kadar adaletsiz olduğu, bu mali
yet fiyatı ile kendisini (göstermiştir. 

Şimdi de 1 'kg. ayçiçeğinden fabrikatörlerin 
kazançlarını çıkarmaya çalışalım. Bugün piya
sada : 

ISıvı ayçiçeği yağının 1 Kg. 510 Kuruş. 
Rafine yağının 1 Kg. 550 » 
Margarin yağının 1 Kg. ise '900 Kuruştur. 
Küsmenin 1 Kg. 175 Kuruş 
Bir fabrikatör 1 Kg. ayçiçeğinden : 

Normal Falb. Ext. Fab. 

Ayçiçeği 420 Gr. 480 Gr. 
Küsbe 400 # 400 » 
Kabuk 100 » 100 » 
Fire 80 » 20 >» 
Şimdi yukarıdaki fiyatlarla fabrikaların el

de ettiği ayçiçeği, küslbe ve kaıbuk miktarlarını 
•çarptığımızda normal 'bir fabrikanın 1 kilo ay
çiçeğinden 286 kuruş sağladığını, Extraksiyon 
tipindeki fabrikanın ise 316 kuruş sağladığı -gö
rülmektedir. Ortalama olarak 'kiloda 25 kuruş 
net kâr sağladığını, extraksiyonlarm ise 82 ku
ruş net kâr sağladığı görülmektedir. 

Her iki tip fabrikanın kârlarından bir or
talama alarak bunu 65 kuruş olarak kabul ede
lim. 1972 yılında 480 bin ton ayçiçeği üretildi
ğine ıgöre, köylünün eline 'geçen net kâr, kilo 
başına 196 'kuruş masrafı çıkarttığımız zaman 
72 milyon lira yapar. Kârı ayçiçeği üreten 250 
•bin aileye paylaştırdığımız zaman, ayçiçeği üre
ticisi aile başına ortalama 284 lira 'düşmektedir. 
Yani bir yıllık emeğin karşılığı 284 liradır. 

Bunun yanısıra Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın 'bültenlerinden anlaşıldığına ıgöre, ülkemiz
de irili ufaklı 154 ayçiçeği yağı fabrikası var
dır. Bunlar da yılda 312 milyon lira kâr sağla
maktadır. İşletme başına 2 milyon lira kâr de
mektir ibu. Köylünün daha doğrusu ibir köylü 
ailesinin bir yıl didinereik ürettiği ay çiçeğinden 
eline 284 lira geçerken, bir işletmenin 2 milyon 
lira kâr sağlamasının anormalliği ortadadır. 

Şimdi de ayçiçeği üzerindeki yabancı serma
ye sömürüsüne 'gelmiş bulunuyoruz. 

Üretilen ayçiçeğinin '% 50'si margarin hali
ne getirilmektedir. Ülkemizde margarin yağı 
sanayiini kontrolü ve etkisi altına alan ünile-
ver şirketidir. Bu yabancı Holanda şirketi 1952 
yılında 5 milyon lira sermaye ije kurulmuştu. 
1954 yılındaki kârı 7J74.000 Uradır. 1962 yılın
da ise net kârı 20,997.000 liradır. 1954 -
1962 arasındaki toplam kârı 117.295.000 liradır. 
Son 10 yıllık karının ise 2O0.OQ0.000 Jjrayı çok 
aştığı söylenmektedir. Yoksul köylünün 5 nü
fuslu ailesiyle çırpınarak, didinerek bir yılda 
ürettiği ayçiçeğinden aldığı toplam para 284 li
ra, Holanda şirketinin, bu ayçiçeğini işleyerek 
margarin haline getirmesindeki ibir yıllık kârı 
20 - 40 milyon lira olacak, bu düzendeki büyük 
adaletsizliği yüae Meclisin saygıdeğer üyeleri
ne kısaca açıklamaya çalıştım. 

Buıgüne 'kadar Cumhuriyet Hükümetlerince 
uygulanmakta olan ayçiçeği politikasının somut 
sonuçlarımın değerlendirilmesi hayatî önem ta
şımakta ve yüce Meclisin konuya, yabancı ser
maye Sömürüsü de söz konusu olduğundan el 
koyması zorunlu bulunmaktadır. 

Bu amaçla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Genel Görüşme açılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini 'alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir. 

6. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, çimen
to ve demir üretim ve tüketimi konusunda top
lum zararına olan aksaklıkları tespit etmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/63) 

BAŞKAN — İeel Milletvekili Çetin Yılmaz' 
in genel görüşne önergesi vardır, takdim ediyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
önerge veren arkadaşların hiçbirisi burada de
ğil... 

BAŞKAN — Biz usulî muameleyi ifa etmek 
mecburiyetindeyiz efendim, lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ama kendi
leri burada yoklar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, istirham ediyo
rum efendim, usulî muamele ne ise onu ifa etme
ye çalışıyorum. 

http://2O0.OQ0.000
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16 . 5 .1973 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemiz konut ve altyapı yatırımları sorunu
nu olulnlu sonuca fcağlayalmamış, gelişme ve yer
leşme «süresi içinde millî gelirden önemli paylar 
ayırma zorun'luğunu duyan bir sıkıntılı dönem 
geçirmektedir. 

Bu kesimin anayatırim hammaddesi çimento 
ve demirdir. Yol, su, konut, eğitim, sağlık, sa
nayi ve diğer yatırımların gereksinme duyduğu 
anahammadde çimento ve demir, hükümetlerin 
bir üretim ve tüketim politikasına mutlak daya
lı olmalıdır. Yalnız konut kesiminde gerçeği ve 
gereksjmeyi birkaç rakamla açıklamak gerekir. 
1 845 508 aile birimi 7 kişiden fazla inhanla bir 
konutta oturmaktadır. 908 950 konut bir odalı, 
1 887 640 konut iki odalıdır. 227 286 aile bir oda
da oturmaktadır. . 2 312 327 konutta mutfak, 
1 483 977 konutta hela, 3 085 526 konutta ban
yo yoktur, femir nüfusunun % 181, İstanbul 
nüfusunun % 211, Ankara nüfusununn % 451 
ülkede bulunan 665 000 gecekonduda barınmak
tadır. Gecekondularda barınan dar 'gelirli insan 
sayısı 3 225 000 kişidir. Toplam İzmir konutla
rının % 241i, İstanbul konutlarının % 401, Ada
na konutlarının % 49'u, Ankara konutlarının 
% 651 gecekondudur ve sağlık koşullarına uyma
maktadır. 

Yöl, su, okul, sağlık, eğitim kuruluşları uy
gar uluslar ile kıyaslanamayacak kadar gereksin
melerin gerisinde kalmıştır. 

Çimento ve demir, böyle bir ülkede ekmek ka
dar gerekli ve vazgeçilmez hammaddelerdir. An
cak 15 yıldır ülkede bu iki inşaat anamaddesin-
de bir yapmacık zorlama, sıkıntı ve fiyat yükseli
şi göze çarpmaktadır. Bütün tüketilin maddeleri
ni etkileyen bu zorlama fiyat artışları, ülkede bir
kaç kapkaççı tüccarı ve karaborsacıyı zengin et
miştir. Belli mevsimlerde bu iki maddede afcbor-
sa biter, karaborsa başlar. Sanayi ve lüks konut 
yatırımlarının dışında çimento ve demir, yükar-
daki rakamlarda nitelikleri belirlenen yoksul top
lum katlarının anatükdti'm aracıdır. Köylerden 
kentlerden göçün beslediği bu tüketim iştahını 
Devlet, yoksul halkın yararına bir plâna başla
mamak zorunluğundadır. 

ÇISAN (Devlet), Ankara - Sivas Karma or
taklığı, özel girişim 1972 yılında 8 423 903 ton 
çimento üretmiştir. 7 267 253 tonu iç tüketim
de, 2 130 269 'tonu da ihraç edilerek kullanıl

mıştır. Görülüyor ki, ülkemizde üretim iç tüke
timin üstündedir. Bâzı yatırımların gecikmesine 
karşın çimento sıkıntısı çekilmemesi gerekir. Fab
rika sınai maliyet fiyatı ton başına 216 lira olan 
çimentonun (paçal), vergi, fon, pirim girdileri 
ile 260 liraya çıktığı görülmektedir. Rafineri
lere, enerji hatlarına, yakıt depolarına, ambalaj 
merkezlerime yakın olan ve ulaştırma kolaylığı 
bulunan özel sektör işletmeleri ise, çimentonun 
tonunu 183 liraya maletmektedirler. 

Özel sektör işletmeleri, dış piyasalarda tonuna 
25 dolar fiyat buldukları için suni birlikler ku
rarak ülkede çimento tüketimini nazlı hale getir
mişlerdir. Çok ucuza mal ettikleri çimentoyu fab
rikalarının dışında satış birlikleri kurarak bölge
lerine özgü özel, keyfî, güdümsüz fiyat rejimleri 
uygulamaya başlamışlar ve ton başına 40 lira zam 
yapmışlardır. İstanbul grubunda 5 fabrika, Kon
ya grubunda 3 fabrika özel birlikler kurarak sa
tışta ara ikinci el yaratmışlar ve çimento fiyat
larını 13 liradan 18 liraya kadar çıkarmışlardır. 
Bu suni ve paravan birlikler ihracatta da denen
miş tatlı kârlar getirdiği görülmüştür. Zaten bu 
birlik uydurma revizyon zorlamaları, üretime ara 
verme oyunlar-ıyle isteği tahrik ederek çimento 
ve demiri tüketiciye pahalı satmanın, karaborsa, 
yapmanın zevkine varan kapkaççı tüccarı Devlet 
toplum yararına hâlâ güdümüne alamamıştır. 13 
lira tek fiyata satılması gereken çimento, bâzı 
bölgelerde 18 lirayı aşmış, inşaat demiri ise 450 
kuruşu bulmuştur. Üretim her iki üründe de ül
ke gereksimelerinin üstündedir ve fiyat artışları 
•sunidir. 

Toplum zararına olan ve yıllardır devanı eden 
bu suni ve zevkli alışkanlığın sonu gelmemiş, kök
lü önaîımlar saptanmamıştır. 

Ayrıca çimento ihracatı ile ilgili yolsuzluklar,. 
fabrika yapımındaki gecikmeler, demir üretimin
deki ve pazarlanmasmdaki aksaklıklar da basın
da yankısını balan yakınmalara neden olmuştur. 

Çimento ve demir üretimi ve tüketimi konu
sundaki toplum zararına aksaklıkları saptamak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince ge
nel görüşme açılmasını rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

BAŞKAN — Gündemdeiki yerini alacak ve 
sıralsı geldiğinde görüşülecektir. 

7. — Konya Milletvekili Orhan sOkay'm, 1086 
sayılı Huku\k Usulü Muhakemeleri Kanununun 

— 458 — 
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445 nci Maddesine bir fıkra dilenmesine 'dair ka
nun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre 
gündeme alınmasına dair ^önergesi (2/829, 4/399) 

BAŞKAN — Konya Mille/ttvekili Orhan 
Okay'ım, 2/829 esas numaralı teklifim, İçtüzüğün 
36 IDCI maddesin'e göre, gündeme alınîmasım<a da
ir ömergesâ vardır, takdim, ediyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Amlkara 

4 . 7 . 1927 taırih ve 1086 sayılı Hukulk Usu
lü Mufoakem/eileri Kanununun 445 nci nıaddesime 
fbir fıikna elklenmııesline dalir olaan kamın teklMi-
tniz, 9 Şutoatt 1973 tariîhindie T. B. M. M. Adalett 
KütmiSyıomuma imftlikal .ettiği hadde, T. B. M. M. 
Dahilî Nizalmlnamielsimiin 36 ncı maddeisindın hü-
kıümılıeıriıme göre gerekli süre içinde müzakeresi 
icra eidilerielk gerekli raporla birlikte tefkliif Mec
lise sevk edilmediğinden, bu maddemin verdiği 

haklka dayanarak kanun teklifimin Meclis gün-
idem'tee alınmasını arz ve îsltarmalm ederim. 

CKıomıya 
Orham Okay 

BAŞKAN —• Yüce Meclîsin tasviplerine su-
macağıım Ancak, bir usul meiselıesidiir; arzu 
edildiği takdirde, 89 ncu maddeye göre, iki leh-
Ito, ilki aleyhte dört sayını üyeye söz verebilece
ğim, 

Simidi, 45 günü aşjkın zaimamdam beri, bir sa
yın üyenöın takdim etaıdş bulunduğu bir kanun 
teklifi, komisyonda göırüşfme imlkânı bulama
mış oMuğu için, 36 ncı maddeye göre doğrudamı 
doğruya, teküif sahibinim teklifiyle, gündemle 
alımfnıa&ı hususunu oylarınıza sunacağım. 

(Tasviplerinize sunuyorum. Kabul od'enler... 
Kalbul etmıeyıenler.. Kabul edilmemişitlilr. 

Gündeme geçiyoruz. 

1. •— Üniversiteler kanunu tasarısı fve {Millî 
Eğitim 've Plân 'komisyonları raporları l( 1/622) 
fS. Sayısı, : 889) 

BAŞKAN —. Bir önerge vardır, tafkdıiim edi-
yoruım. 

Milleit Meclisi Başkanlığıma 
Hükümiieit programımda önıeeSUkle kamunlaş-

anıası ömıglörülen Üniversiteler Kanun tasarısının 

V — (GÖRÜŞÜLEN tŞUEİR 

igelem kâğıltlardan gündeme alınarak 48 saattlik 
süre bıefclenftllmeden öncelik ve ivedilikle görü-
şülımlesi hususunu saygılarımla arz dderim. 

Millî EğMmBalkanı 
Uşak 

Orhan Dengiz 

III — YOKLAMA 

CAHİT ANGIN (Çorumı) — Sayın Başkam, 
Sayın Oral, Sayın özıgümter, Sayıo Kemal Olkyay, 
Sayın Turgut Anta'ç a^kadaşlariümla birilikte çıo-
ğunluğun lolmıaidığımı iddia ediyoruz; lütfen yok
lama. yapınız. (A. P. sıralarımdan gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Anjtallya) — Ayağa kalk.. 
İSMET 'SEZGİN /(Aydın) — Aferin, aferin!. 

Bir de reformu istersiniz. 
CAHİT ANGİN (Çorum) — Reform değil, 

tania def orta derler.. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Allah, Allah, 
şu halinizle bakımız.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Raşikanlm, zil çalalım. 

BAŞKAN — Çoğunluk olmadığıma dair beş 
mıpn üye ayağa kalkmıştır. Sayın Cahit Anığım, 

•Sayın Turha,n Özgüner, Sayın Hiklai Oral, Sa
yın Keimal Okyay, Sayın Turgut Aritaç. 

Lütfen efemldini', Jsıtirhaim ediyorum. Çala
cağım, elbetteki görevimi ifa edeceğim. 

Evet, yoklama yapılacaktır. 

HASAN TOSYALI (Kafiitaımomu) — Sayın 
Başkanım, yoklamada bir tek kişi bulunımuiyor, 
ısionra beş kişi geliyor ve ayağa kalkarak ço
ğunluk yoik denıiıyoır; böyle şey olmaz ki... 

(Adama miHeltve.MHıerinıden başlanarak İs-
tamlbul raıille't'vekillerinie kadar yoklaJma yapıHJdı.)' 

BUKHANETTİN ASUTAY (İzmıir) — Sa
yın Başkan, Turnam özigüner ayağa kalkan 5 
fldişii arasınldaıydı. Kendisi §u anda buraida yok
lan'. Yoklamanın da yapılmaması lâzım. 4 kişi 
kalmışlardır. 
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•M. KÂZIM ÖZEKE (fetanbııl) — Teka))»! 
Ediyorum. 

[BAŞKAN — Kâzım özeke tefca/blbül- ediyor
lar. 

BÜKHANETTİN ASUTAY (İzmir) - , İçtü-
aiiğıüımiüız hıiıklümıTierıirıe görte oilimlaz elemdim. Te-
fealbbül ıdiye İttir şey ydk Saıyın Başkan. 

BAŞKAN — ıSayın Ajsutay, iSaiyın Aısu'tay 
ıllültlfieiderisıerıîız... 

BURHANETTtN ASUTAY (İzanir) — Sa. 
yın B.aşkaın, yoklamanın (tiekenrürü lıalinclle tie-
fcablbiil diye bîr şey yıdktur; îçltüaük blüjkiü/mleri-
ne glöre... 

BAŞKAN — Devalmilı oıtunıyor, devaımlı 5 
üsiişîlyii orada göraiyoraim Sayım Alsdiitay, liiıtfen. 

Evet, dleıvaan edıe'lim efendim. 
'(fetarübul Milleıtivıekiljjeıriırıidleirı itibaren yotk-

laımıaya 'dlevam etdiüdffi), 

BAŞKAN — YolMlanuaya kaitıflımayan sayıo 
(üye?... Yok. 

Yoklarca işlemi biitımişltir. 

Yapılan yoklama netioeiainıde ç'oğunlıığ'uimuz 
yoklfeur. 

ıSABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Ba§* 
kan, kaç kişi var ? 

BAŞKAN — 186 feişd var eıfienjdiim. 

22 MayUs 1973 Salı gümiii sa'aft 115.00 de töp-
lanmafe üzere Bfirie^imli kapajtıyiornim. 

(Hap&ntaıa ®aialfö : 16,'57) 

» e « 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

112 NCİ BİRLEŞİM 
2 1 . 5 .1973 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 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 Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu <r» 
cici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı • 42' 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu 
nun 5, 8, 14 ve 76 neı maddelerinin değiştiril 
meşine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad 
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunur 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ei maddelerinin değiştiril 
meşine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa vf 
Plân 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) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
fliçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye

ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve Isfcân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
tstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 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) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna -geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 . 1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci eık ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — O. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umıımiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu r;aporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 

hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfilkoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 . 2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi tşgüzar'ın ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nim, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 



16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cefalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'ıım, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında. kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 giin y-e 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğhı ve 8 arkadaşı, ite içel .Milletvekili 
Cehil Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 6S3 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 6S8 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Gröl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 



affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi G-ökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733;e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtıma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü. hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osman
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Bıaşkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci efk 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1596'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. Sayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

41. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 .1973 ve 
15 . 5 . 1973) 



42. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclüsinee benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se-
matosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

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 bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 1 8 . 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 ihsan AtaöVün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

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 içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'ser üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

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

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

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 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 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik işletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı üe Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Mület-
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, içişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 



2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da-
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğiu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret üvet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S, Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . L972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 ne> 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 İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerime2 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 
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13. _ 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raı>orları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri haikkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nei maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 



ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan tonjanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (J/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
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(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı .- 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da-

; ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
İ 27 . 12 . 1972) 
I 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
I lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 

nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nın ölüm ceza-

I larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
j tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
! (S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
| ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
I ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
| Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu-
İ marasmda nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
i den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
I in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 

! 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

j 30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
i bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 

kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta-

| rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 
ı 
I 31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
I bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
! 146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
i doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
j ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan

lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 

: ve 27 . 12 . 1972) 



32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l 'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri . 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 , 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, öilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtli Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kaifa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (iS. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında" kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Mamurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
^ri'hi : 24 . 1 .1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
tçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
tçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. —• Ali Suphioğlu 1939 doğumlu izmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nei maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

.45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1973) 



X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 , 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Miılletvelkili Şükrü Afakan'un, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Erean Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtımda 
yararlı hizmetleri geçen israfil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cuanhuriyıetii Hükümetli ile 
Halamda Krallık Hükümeti arasımda Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân korniş* 
yonları raporları ('1/608) (S. Sayısı : 806) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973)' 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuma 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 



61. — istanbul Bsentepe Emekli Sübayevleri 
3i5 blok B - 16'da oturan liahımıi Kızı Penbe Fai
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zıahide- Aynur Pak-
sıoy'un affına dair kamun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu rapora (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtıma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile CumJhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. —• Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, ,Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmıesî, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
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I Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'm, 

I C. iSenatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve O Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

G6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa-

I rıısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis-
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
>S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67, — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

68. — 5247 sayılı İstianbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da-

I ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

>m *• 

(Millet Meclisi 112 nci Birleşim) 


